
 
 
Zondag 13 juni 2021  
Jaargang 20:24 
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 13 juni 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat 
voor ds. H.E. Dankers (De Bilt) 
en bespeelt Gert-Jan van den 
Bos het orgel. In de dienst om 
17.00 uur gaat ds. S. Stoppels 
(Zeist) voor en wordt het orgel 
gespeeld door Edwin 
Droogendijk. 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), waar vanaf 13 juni 
2021 per dienst maximaal 110 
gemeenteleden in de kerk 
aanwezig zullen zijn. Vanwege 
de corona-maatregelen moet u 
zich voor de diensten opgeven 
als u aanwezig wilt zijn. 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 worden niet meer 
geprojecteerd, maar kunt u wel 
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. Behalve het 
slotlied, dat mag worden 
meegezongen op praat-niveau. 
De overige liederen vooralsnog 
gezongen door de zanggroep. 
 
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 diensten op zondag 
13 juni 2021 is er ’s morgens 
kindernevendienst, geleid door 
Ruth & Christel Verboom.  
’s Middags is er geen 
kindernevendienst. De kinderen 
horen uit Gen. 18:1-15 het 
verhaal over “God belooft 
opnieuw Abraham een zoon”. 
 

Collectes 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud gebouwen (K) 
 

Collecten na afloop van 
de eredienst 
Sinds 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 
niet of nauwelijks gebruik 
gemaakt 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 
Nieuwe avondmaal 
bekers en schalen 
We hebben nieuwe dienbladen 
voor zowel het brood als voor de 
plastic bekertjes aangeschaft. 
De kartonnen dienbladen waren 
natuurlijk een tijdelijke oplossing 
en het is gelukkig nooit fout 
gegaan, maar spannend was het 
soms wel. Nu hebben we 
dienbladen waar de nieuwe 
bekertjes beter in- en uitgehaald 
kunnen worden. Zondag 27 juni 
hopen we weer avondmaal met 
elkaar te vieren en gaan we de 
nieuwe dienbladen voor brood 
en wijn gebruiken. We gaan het 
avondmaal vieren vanuit de 
banken en wij als diakenen 
zullen u het brood en de wijn aan 
u serveren. 
De wijkdiakenen 
 

3e collecte 20 juni 2021 
De derde collecte op zondag 20 
juni is bestemd voor de 
sponsorkinderen, die door Bethel 
worden ondersteund (via 
organisatie Woord & Daad). Het 
gaat om 2 jongens die (mede) 
dankzij onze steun naar school 
kunnen. Jorge uit de Filippijnen 
en Sudhakar uit India. In India en 
op de Filippijnen is het voor veel 
kinderen niet gebruikelijk om 
naar school te gaan, omdat hun 
ouders het niet kunnen betalen. 
Naast dat ze christelijk onderwijs 
krijgen, ontvangen ze ook 
medische zorg, maaltijden en 
kleding. Een aantal keren per 
jaar wordt gecollecteerd voor 
deze jongens. Bij de uitgang zijn 
er collecte manden en tijdens de 
dienst is via de QR-code een 
item voor deze collecte te zien. 
Het bedrag dat u/je wilt geven, 
kunt u/ kun je ook overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten 
name van Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Zeist 
o.v.v. Sponsorkinderen Bethel 
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20 juni.  
Namens deze jongens heel erg 
bedankt! 
Marion Deelen. 

 
Jorge    

        

Sudhakar  

 

 

Bericht van Martine 
Ik stond vanmorgen in de metro 
en het was er druk. Vol met 
reizigers, maar ook veel 
verkopers die op luide toon hun 
waren aanprijzen. Ik werd een 
beetje moe en gefrustreerd van 
al die verkopers, van het lawaai 
om me heen. 
Toen ik zitten kon, besloot ik een 
stukje te lezen uit de bijbel (app 
op telefoon) en las Mattheus 20 
vers 1 t/m 16. Een gelijkenis 
over het koninkrijk van God. Ik 
dacht: waarschijnlijk zou ik net 
zo gereageerd hebben als die 
eerste werkers. Maar God kijkt 
anders naar de mensen, hij ziet 
dat velen al de hele dag hebben 
gewacht en niemand heeft ze 
gevraagd. God wil goed doen, 
terwijl ik vaak teveel met mezelf 
bezig ben. Hoe zou God deze 

mensen om me heen zien? 
Horen zij ook bij die laatsten die 
God wil redden? Ik bad dat God 
mij zou helpen om de mensen 
door Zijn ogen te zien. Op de 
terug weg van het huis van mijn 
taallerares kwam ik een paar 
vrouwen tegen die altijd op 
dezelfde plek op een stoep zitten 
te kletsen. En ik heb al vaker 
met ze gepraat. Vandaag mocht 
ik iets vertellen over het doel van 
mijn zijn hier in Egypte. Niet een 
goed loon of paspoort oid maar 
het dienen van God. Door 
mensen te helpen, die arm zijn 
en hulp nodig hebben. Ze vroeg 
daarna van welke godsdienst ik 
ben, Ik vertelde dat ik christen 
ben. Ze zei maar je bent best 
wel aardig. Ze vond dat veel 
christenen zich niet met hen 
bemoeien. Deze vrouwen mocht 
ik zien door Gods ogen. Hij heeft 
ze lief en ziet ze. God wil dat ook 
al deze mensen hier toegevoegd 
worden aan zijn koninkrijk. Mijn 
gebed is dat God mij elke dag 
weer helpt om de mensen door 
Zijn ogen te zien. Mij te vullen 
met Zijn liefde, geduld en 
ontferming. Later zat ik een 
broodje te eten op het station en 
kwam er een oudere man langs 
lopen bedelend om geld. Ik kan 
niet alle bedelaars wat geven en 
deze man gaf ik ook niets. Maar 
al etend dacht ik, hoe kan ik nu 
zelf hier zitten te eten, terwijl hij 
misschien honger heeft. En ik 
echt wel een paar pond missen 
kan?  Dus hem toch maar 5 
pond gegeven. Zomaar wat 
gedachten die vandaag door mij 
heen gingen. God spreekt soms 
heel duidelijk door Zijn woord! 
Dat alles wil niet zeggen dat ik 
nu ineens heel blij ben met die 
verkopers die 's morgens vroeg 
op luide toon hun shampoo of 
sjaaltjes aanprijzen. Vlakbij in je 
oor toeteren of je aan de kant 
duwen omdat ze anders niet 
door het gangpad komen.  
Dat blijft nog een uitdaging. 
Hopelijk kun je er wat mee. 
Groetjes Martine 

 

Vanuit de 
kerkenraad 
Verruiming 
Coronamaatregelen 
De verruiming van allerlei 
Coronamaatregelen heeft ertoe 
geleid dat ook voor ons als 
wijkgemeente een aantal zaken 
verandert: 

1. We kunnen per dienst 110 
gemeenteleden uitnodigen. 
Dat zal met ingang van 13 
juni gaan gebeuren. In de 
ochtenddiensten zal daarbij 
ook het balkon worden 
gebruikt. Word u uitgenodigd 
via ingang 3 dan zal vak 3 
eerst worden gevuld. Is dit 
vak vol, dan zullen 
genodigden door de 
ontvangstcoördinatoren naar 
het balkon worden gebracht. 
Mocht u daar liever niet 
plaats willen nemen, dan 
wordt u verzocht wat eerder 
naar de kerk te komen: in de 
regel zal er dan beneden nog 
plaatsen vrij zijn. 

2. We mogen weer wat gaan 
zingen. Niet veel, maar het 
psychologisch effect kan 
groot zijn. Het slotlied mag 
meegezongen worden op 
praatniveau. 

3. Activiteiten op andere dagen 
dan de zondag kunnen 
gewoon plaatsvinden in en 
rond de kerk. Daarbij gelden 
de volgende regels: 

• Overleg altijd met de 
koster Gert Verweij 

• De bekende RIVM-
regels 

• Er geldt per ruimte een 
maximum 

• Schoonmaak na afloop 

• Voor gemeente-
activiteiten buiten het 
kerkgebouw, maar nog 
wel op het terrein, geldt 
een maximum van 40 
mensen. 

• Voor tieners geldt dat de 
1,5 meter niet meer 
hoeft te worden 
gehouden. Wel wordt 
dan zeer dringend 
geadviseerd een zelftest 
vooraf af te nemen. 
Deze zelftesten worden 
gratis verstrekt door de 
middelbare scholen. Als 
jongeren zich op grond 
van de schoolregels al 
tweemaal per week 
testen, is een extra test 
voor de club niet nodig. 

We zien uit naar verdere 
verruiming en verlangen naar de 
situatie dat we zonder enige 
regel weer allemaal bij elkaar 
mogen komen. 
 

Pastoraat in 
zomerperiode 

De zomervakantieperiode gaat 
binnenkort beginnen. Wellicht 



bent u/ben jij ook enige weken 
ook afwezig. Ook predikanten en 
ouderlingen maken van de 
komende periode gebruik nom 
even bij te tanken. 
Dominee Sonnenberg is 
afwezig vanaf 11 juni tot en met 
14 juli. Dominee Van Roest is 
vanaf 24 juni weer bereikbaar. 
Indien u/jij de ouderling of 
predikant niet kunt bereiken 
neem dan contact op met 
ouderling Aad de Bruijn. 
Telefoon 06-28937388 of 
debruijn@bethelzeist.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdagochtend 
Nieuwe Kerk open 
Iedere woensdagochtend is er 
de inloop in het Lichtpunt van de 
Nieuwe Kerk. Vele 
gemeenteleden hebben de 
laatste maanden daar gebruik 
van gemaakt om elkaar te 
ontmoeten. Een gesprek te 
hebben met dominee 
Sonnenberg of met anderen. We 
zullen proberen om de komende 
zomerperiode in wisselende 
samenstellingen u/jou de 
gelegenheid te geven om dit 
ontmoetingsmoment te hebben. 
Aad de Bruijn, ouderling 
pastoraat 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende diensten  
Zondag 20 juni 2021 

10.00 uur dr. B.J.G. Reitsma 
(Ermelo) 
17.00 uur dhr. J. Kroon 
(Barneveld)  
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep en YouTube. 
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