
 
 
Zondag 12 september 2021  
Jaargang 20:31 
Nieuwsbrief van Hervormde 
wijkgemeente Bethel binnen de 
Protestantse Gemeente Zeist. 
Reacties en kopij voor de volgende 
week zijn tot woensdag 17.00 uur 
welkom bij: 
Jacobine Hogendoorn, Ies Visser en 
Gerlien Swager 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Pieter Roos 

 

Welkom! 
Op zondag 12 september 2021 

gaat in de ochtenddienst om 

10.00 uur voor ds. S. Stoppels 

(Zeist) en bespeelt Geerd 

Voortman het orgel. In de 

jeugddienst om 17.00 uur gaat 

ds. W.J. de Hek (Utrecht) voor 

en wordt orgel gespeeld door 

Frank van Zuidam. Deze 

diensten zijn via Kerkomroep.nl 

en de Youtube-link te volgen.  

 

Er zijn iedere zondag twee 

diensten, een ochtenddienst 

(10.00 uur) en een middagdienst 

(17.00 uur). Per dienst zullen 

maximaal 150 gemeenteleden in 

de kerk aanwezig zijn en mogen 

we als gemeente weer 

meezingen. Vanwege de corona-

maatregelen moet u zich wel 

voor de ochtenddiensten 

opgeven als u aanwezig wilt zijn, 

voor de middagdiensten is dit 

niet meer nodig. Op de website 

vindt u het inschrijfformulier voor 

de diensten. Omdat dit inhoudt 

dat slechts een deel van de 

gemeente aanwezig kan zijn, 

zullen de diensten nog steeds 

worden uitgezonden via 

Kerkomroep.nl en via het 

YouTube kanaal PKN Bethelwijk 

Zeist. In de dienst en in de 

livestream worden de liederen 

geprojecteerd. Schriftlezingen en 

formulieren kunt u vinden in de 

liturgie, die u van de website 

kunt downloaden. Op dit kanaal 

zijn ook video’s van de 

kindernevendienst te bekijken. 

Op deze manier willen wij toch 

als gemeente ons verbonden 

voelen rondom het Woord en 

met en voor elkaar bidden, ook 

al zijn we lijfelijk niet allen 

aanwezig. 

Heeft u vragen? Dan kunt u onze 

scriba Marijke van Eck mailen 

(scribabethelzeist@gmail.com) 

of contact opnemen met 

ouderling 

Jan Roosendaal 

(roosendaal@bethelzeist.nl tel. 

030-6958227). Zie ook 

www.bethelzeist.nl 

 

Liturgie 
Zie onze website 

www.bethelzeist.nl voor de 

liturgie van de diensten. 

 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 

zondag 12 september 2021 is er 

kindernevendienst voor de 

groepen 1 t/m 4 en 7 t/m 8.  

- Groep 1/2 in de zaal achter 

't Lichtpunt (A. van Ekris) 

- Groep 3/4 in de Mirror, links 

van de preekstoel (via 

kosterskamer) (S. 

Toenders) 

- Groep 7/8 in de Consistorie, 

rechts van de preekstoel (A. 

Michielsen en Charlotte) 

 

Verteld wordt uit Gen. 22 het 

verhaal “Abrahams geloof wordt 

op de proef gesteld” 

 

Collecten 
1e Diaconie (Opening 

Winterwerk) 

2e Plaatselijk kerkenwerk 

3e Jeugd- en Jongerenwerk (K)  

 

Collecten na afloop van 

de eredienst 
Nu het weer mogelijk is om de 

erediensten in de Nieuwe Kerk 

bij te wonen, zullen er na afloop 

van de diensten in de hal 3 

collecteschalen staan. De 

zendingsbusjes bij de uitgang 

zijn ook weer in gebruik voor het 

daarvoor bestemde doel. Ook 

blijft het mogelijk om via de QR-

code of de link uw bijdrage over 

te maken. Heeft u de afgelopen 

tijd niet of nauwelijks gebruik 

gemaakt van deze code? Dan 

kunt u een extra gift in de 

schalen achterlaten, op deze 

wijze kunt u alsnog uw bijdrage 

aan de collecten leveren. Alvast 

dank voor uw giften! 

 

 
 

de Diakenen en 

Kerkrentmeesters 

 

Vanuit de diaconie 

1e collecte zondag 12 

september 

(Noodhulpcollecte) 
Zondag 12 september is de 1e 

collecte bestemd voor Haïti. Eén 

maand geleden werd Haïti 

getroffen door een zware 

aardbeving. Er zijn veel doden 

en gewonden, en circa14.000 

huizen zijn verwoest. Mensen 

leven daarom noodgedwongen 

op straat, waar het leven onveilig 

is. In grote delen van het land 

hebben mensen geen toegang 

tot water, voedsel, 

communicatie, vervoer en 

elektriciteit. 

 

Verschillende organisaties, 

waaronder Woord & Daad en 

Kerk in Actie, komen in actie 

voor de getroffenen door de 

aardbeving. Samen met de 

kerken wereldwijd ondersteunen 

zij de lokale partnerorganisaties. 

Er is grote behoefte aan tenten, 

kleding, voedsel, zeep en 

waterfilters voor schoon 

drinkwater. Daarnaast willen zij 

er ook op lange termijn zijn voor 

de mensen en met hen zoeken 

naar duurzame oplossingen. 

 

Uw gift kunt u geven in de 

collectemanden bij de 

kerkuitgang, via de Bethelapp en 

via de QR-code. Het bedrag kan 

ook worden overgemaakt op 

NL96INGB0663911494 ten 



name van “Diaconie van de 

Protestantse Gemeente Zeist” 

o.v.v. “1e collecte 12 september 

Haïti Bethel.” 

 

Geeft u ook aan Haïti?  

Wij bevelen deze collecte van 

harte bij u aan.  

 

Jeugd 
Beste jongens en meiden,  

We gaan het seizoen starten met 

een aantal mooie activiteiten! 

Noteer ze in je agenda en meld 

je aan! We hopen jullie weer te 

zien. In het BN van volgende 

week volgt meer informatie over 

de start van de clubs (vanaf 24 

september) informatie over de 

catechese staat hieronder. 

 

Groet, Willine Sonnenberg 

 

Jongerendienst en 

startzondag 
Lieve tieners en jongeren, 

Op zondag 12 september om 

17.00 uur is er weer een 

jongerendienst! We gaan het 

hebben over twijfel, en hoe de 

grootste twijfelaar in het Nieuwe 

Testament ook degene was met 

een van de krachtigste 

getuigenissen! De dienst zal 

interactief zijn, dus neem je 

telefoon mee :) Je gebedspunten 

kun je hier anoniem invullen. 

Jullie hoeven je voor deze dienst 

niet aan te melden. Bij deze zijn 

jullie allemaal hartelijk 

uitgenodigd, tot dan! 

Op 18 september is de 

startmiddag. We hebben al heel 

veel aanmeldingen binnen. Heb 

je je nog niet aangemeld, doe 

dat dan snel! Aanmelden kan via 

deze link, daar vind je ook meer 

informatie. 

 

Sola gratia 
Op 25 september is de 

openingsbarbecue van Sola 

Gratia. Jongeren van 16 jaar en 

ouder zijn van harte welkom. 

Meer informatie bij: Anne-Roos 

de Korte (06-42110523). 

 

Concert   

Marcel en Lydia Zimmer 
Op 9 oktober om 15.30 uur 

komen Marcel en Lydia Zimmer 

naar Zeist. Ze verzorgen een 

concert voor concert voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd 

en hun (groot)ouders. Schrijf het 

vast in je agenda! 

 

Leiding gezocht! 
Beste gemeenteleden, 

Graag breng ik de oproep voor 

extra leiding nog onder jullie 

aandacht. We kunnen het 

winterseizoen nu niet starten 

zoals we dat vanouds gewend 

zijn. Concreet betekent het nu 

dat een aantal clubs minder 

frequent bij elkaar kan komen en 

dat groepen moeten worden 

samengevoegd. Hebt u/jij ergens 

nog tijd en energie vrij om een 

steentje bij te dragen, neem dan 

contact met mij op dan kunnen 

we kijken wat een goede plek is. 

Jong, oud, frequent of wat 

minder frequent, iedereen kan 

van betekenis zijn. Laten we er 

met elkaar voor onze jongeren 

zijn! Contact opnemen kan via: 

sonnenberg@bethelzeist.nl of 

06-17506452. 

 

Catechese 2021/2022  
- Groep 7 en 8: leiding Lia de 

Wit en Bert Verhoek. Start: 

zondag 19 september om 

17.00 uur 

- Klas 1 en 2: leiding Christine 

Boender en Christel Bakker. 

Start: maandag 27 

september van 19.30 tot 

20.15 uur 

- Klas 3: leiding Ronald en 

Tineke Nagtegaal. Start 27 

september (tijd volgt nog) 

- Klas 4: leiding Ronald en 

Tineke Nagtegaal. Start 20 

september (tijd volgt nog) 

- 16+ (2 groepen): Eén olv. 

Jan en Nelleke Roosendaal 

en één o.l.v. van Gert en 

Marleen Schipper en 

Jacobine Buizer. Start 

maandag 27 september van 

20.00 tot 21.00 uur 

- 18+ Think: leiding Anne en 

Sake Stoppels - avonden 

worden in overleg gepland 

 

De leiding zal de jongeren 

persoonlijk uitnodigen. Ontvang 

je geen uitnodiging, bijvoorbeeld 

omdat je gegevens nog niet 

bekend zijn, stuur dan graag een 

e-mail naar Willine Sonnenberg: 

sonnenberg@bethelzeist.nl. 

 

 

 

- Belijdeniscatechese: 

hiervoor kunt u/jij zich 

opgeven bij ds. 

Sonnenberg: 

wgsonnenberg@gmail.com  

 

Overige berichten 
 

Vrijwilligers gezocht 

voor Openluchtdienst 19 

september  
Inmiddels melden de eerste 

vrijwilligers zich aan voor het op- 

en afbouwen van benodigde 

materialen voor de 

openluchtdienst, de catering en 

het ontvangst (placeren) van alle 

gemeenteleden. Ook is er al in 

allerlei andere vormen hulp 

toegezegd. Dat is erg fijn! 

Samen zijn we gemeente! 

 

Toch zijn we er nog niet. Helpt u/ 

jij ook mee? Meld u aan als 

vrijwilliger door een mail de 

sturen naar: 

startweekend@bethelzeist.nl. 

Voor de startzaterdag met de 

kinderen is uw hulp ook nog 

welkom! 

 

Bedankt alvast namens de 

startweekend cie! 

 

Dorien 

 

Uitnodiging Inspiratie-

avond over pubers 
Komend seizoen organiseert de 

Centrale Protestantse Jeugdraad 

twee inspiratieavonden over de 

puberteit, voor 

jeugdwerkvrijwilligers, ouders 

van (pre-)pubers en andere 

belangstellenden. Als 

volwassene ben jij van 

onschatbare waarde in het leven 

van jouw tiener. Tieners en 

jongeren verdienen het dat wij in 

hen investeren. Maar, wat is het 

soms ingewikkeld om op een 

goede manier met hen in contact 

te blijven en er voor hen te zijn! 

 

Bianca Boender van YNGbelieve 

neemt ons in twee avonden mee 

in de ontwikkeling van het 

puberbrein en geeft praktische 

aanwijzingen om aan te sluiten 

bij de leef- en belevingswereld 

van tieners. Bianca heeft 

jarenlange ervaring in het 

jeugdwerk en is moeder van een 

https://forms.gle/xNFc8zBsjdaXrG177
https://forms.gle/zc7xqQMr1Qp5ahgv9
mailto:sonnenberg@bethelzeist.nl
mailto:sonnenberg@bethelzeist.nl
mailto:wgsonnenberg@gmail.com


groot pubergezin. Ze is een 

ervaren trainer en heeft een 

enorme passie voor de volgende 

generatie.   

 

De eerste avond is op maandag 

20 september van 20.00-22.00 

uur 

Locatie: Sionskerk, Jacob 

Catslaan 73 

 

De tweede avond is op 

donderdag 20 januari van 

20.00-22.00 uur  

Locatie: Kerkelijk Centrum Zeist-

West, De Clomp 3302 

 

We denken dat het heel 

waardevol is wanneer je als 

team/clubleiding naar deze 

avonden komt. Voor meer 

informatie kun je contact 

opnemen met Geeske Donze tel 

06-25212269 of 

geeskedonze@pkn-zeist.nl 

 

Aanmelden is niet verplicht, 

maar wij stellen het wel op prijs 

en kan via deze link of bij 

Geeske zelf.  

 

Voel je vrij om deze uitnodiging 

te delen met anderen! 

 

Opening Winterwerk 
Zoals u inmiddels weet hopen 

we op zondag 19 september 

onze startzondag te hebben. ‘s 

Morgens hebben we een 

openluchtdienst op het prachtige 

Landgoed Eyckenstein 

(Maartensdijk). In het kader van 

het jaarthema “Van U is de 

toekomst” hoop ik te preken over 

Openbaring 21 vers 5a: “Alles 

maak Ik nieuw.” In de 

middagdienst hopen we dieper 

op dit thema in te gaan, naar 

aanleiding van de bede Uw 

Koninkrijk kome. We worden 

daarbij geholpen door zondag 48 

uit de Heidelbergse 

catechismus. Dit is een zondag 

die ook in het aangereikte 

materiaal van de landelijke kerk 

genoemd wordt. Na de opening 

van het winterwerk beginnen de 

catechese en de clubavonden 

weer.  Voor de 

belijdeniscatechese hebben zich 

al enkele jongeren opgegeven. 

Fijn en moedig in deze tijd. Voor 

de eventueel te organiseren 

kring rond de apostolische 

geloofsbelijdenis zijn nog geen 

aanmeldingen, maar het is nog 

vroeg.  

 

Zelf hoop ik de komende week 

samen met Miny een week in 

Wezep te zijn. Deze week wordt 

georganiseerd door het 

vakantiebureau van onze kerk. 

Miny is die week gastvrouw en ik 

hoop als pastor aan het werk te 

gaan. Het ligt in de bedoeling om 

daarna bij u de draad weer op te 

pakken. Ik heb inmiddels veel 

andere werkzaamheden kunnen 

afstoten, zodat ik het één en 

ander bij u relaxt kan oppakken. 

Zo hopen we met elkaar onder 

Gods Zegen op een mooie 

winter. 

 

ds. Wijnand Sonnenberg 

 

Gemeenteavond over het 

jaarthema 
Op donderdag 30 september 

wordt er voor het eerst sinds 

lange tijd weer ‘live’ een 

gemeenteavond georganiseerd. 

Noteer de datum alvast in 

uw/jouw agenda. De inhoud van 

de avond zal een mix zijn van 

ontmoeting en verdieping 

rondom het jaarthema ‘Van U is 

de toekomst’. Meer informatie 

volgt binnenkort. 

 

Komende diensten  

Zondag 19 september 

2021 (startzondag) 

10.30 uur: ds. W.G. Sonnenberg 

(Ede) (openluchtdienst, 

Maartensdijk) 

17.00 uur: ds. W.G. Sonnenberg 

(Ede) 

 

De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep en YouTube. 

 

https://forms.gle/tjUfRyQ9CuRQmusx6
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live

