
 

 

 
Welkom! 
Op zondag 14 november 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor 
ds. A. de Fijter (Goudriaan) en bespeelt 
Edwin Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17.00 uur gaat ds. A. Juffer 
(Wageningen) voor en wordt orgel ge-
speeld door Leen MIjnders. De diensten 
zijn via Kerkomroep.nl en de Youtube-
link te volgen. 
 
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 
Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 3 
oktober 2021 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 4 en 7-8.  
 
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt 
Niels Mertens) 

Groep 3/4 in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer) (Ilse Mer-
tens) 
Groep 7/8 in de consistorie, rechts van 
de preekstoel (Paul Nap en Joep). 

 
In de kindernevendienst wordt in groep 
1/2 het verhaal van Daniël in de leeu-
wenkuil verteld. 
In groep 3/4 en 7/8.wordt verteld uit Za-
charia 6: 1-8 over het Visioen van de 
strijdwagens. 
 

Collecten 
 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Vrije collecte diaconie (D) 
 

Collecten na afloop van de 
eredienst 
Uw bijdrage geven kan op meerdere 
manieren. Als u de dienst in de Nieuwe 
Kerk bijwoont, staan er na afloop in de 
hal 3 collecteschalen klaar. De zen-
dingsbusjes bij de uitgang zijn ook in 
gebruik. Daarnaast kunt u uw gift geven 
via de QR-code, deze link of de 
BethelApp. Dank voor uw giften! 

 
De diakenen en kerkrentmeesters 
 

Vanuit de diaconie 
 

3e Collecte, Hulp Oost Europa 
2021 
In Nederland kunnen we ons bijna niet 
voorstellen, maar voor een groot aantal 
mensen in Moldavië, Oekraïne, Roeme-
nië, Servië, Slowakije, Polen en Honga-
rije is het de harde realiteit om geen 
brood meer in huis te hebben 
Stichting HOE (Hulp Oost Europa) helpt 
arme mensen de winter door te komen. 
Het lijkt wel een bodemloze put… Elk 
jaar weer moeten we aan deze nood 
aandacht schenken. In de Bijbel lezen 
we al dat Jezus zegt dat we de armen 
altijd bij ons zullen hebben. Wij willen de 
derde collecte van zondag 14 november 
bestemmen voor Stichting HOE die bij-
draagt aan ‘winterhulp’ via plaatselijke 
christelijke gemeenten en organisaties. 
Hun contactpersonen verlenen daad-
werkelijk hulp door voedselpakketten, 
medicijnen en/of warme kleding te ge-
ven aan de meest kwetsbaren, ook 
heeft het College van Diakenen 

inmiddels voor deze hulp al een bedrag 
toegezegd. 
Helpt u/jij mee? 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de 
HOE-wintercampagne 2021-2022 
Hiervoor staat een collectemand bij de 
uitgang klaar en u kunt uiteraard ook uw 
gift via de Bethelapp of de QR-code do-
neren. Het bedrag kan ook worden over-
gemaakt op NL 96 INGB 0663 9114 94 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse Ge-
meente Zeist o.v.v. derde collecte 14 
november 2021 Bethelwijk.  
 
Namens de wijkdiakenen,  
Gerrit Versteeg 
 

Avondmaalscollecte  
14 november 2021 
Zondag 14 november is de Avond-
maalscollecte bestemd voor Stichting 
MAF (Mission Aviation Fellowship).  
MAF vliegt naar de meest afgelegen ge-
bieden om oa medische hulp, noodhulp 
en ontwikkelingswerk te leveren. Met 
deze collecte willen we in het bijzonder 
geld inzamelen voor de ambulance-
vluchten die worden gemaakt.  
In 26 landen wordt MAF gebeld als er 
levensbedreigende situaties zijn. Afgele-
gen dorpen zijn niet te bereiken met een 
ambulanceauto. Een wandeltocht naar 
de dichtstbijzijnde kliniek duurt al snel 
drie dagen. Een MAF-vliegtuig redt le-
vens door jungles, bergen en gevaar-
lijke gebieden te overbruggen.  
MAF kan voor €480 twee levensred-
dende ambulancevluchten maken.  
Met uw gift kan MAF dit blijven doen!  
 
Voor de collecte van 14 november kunt 
u op de gebruikelijke manieren geven: 
De collectemanden bij de uitgang van 
de kerk staan ervoor gereed en u kunt 
uiteraard ook uw gift via de Bethelapp of 
de QR-code doneren. Het bedrag kan 
ook worden overgemaakt op 
NL 96 INGB 0663 9114 94 ten name 
van Diaconie van de Protestantse Ge-
meente Zeist o.v.v. Avondmaalscollecte 
14 november 2021 Bethel.  
Van harte willen wij deze collecte aan-
bevelen. 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

Benoemingen ambt 
Zoals afgelopen zondag reeds afgekon-
digd hebben Caroline den Ouden en 
Chris de Korte hun benoeming als ou-
derling kerkrentmeester resp. ouderling 
Vorming en Toerusting aanvaard. Als 
kerkenraad zijn wij daar blij en dankbaar 
over.  
Tot uiterlijk zaterdag 13 november kan 
er bezwaar worden gemaakt tegen de 
gevolgde procedure en het benoemd 
gemeentelid. U dient dit schriftelijk, 

 

Zondag 14 november 2021 

Jaargang 20.40 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
Wijkgemeente Bethel in de hervormde 
gemeente te Zeist binnen de PKN 

Reacties en kopij voor volgende week zijn tot 
woensdag 17.00 uur welkom bij: Jacobine    
Hogendoorn, Gerlien Swager en Ies Visser 

e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
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ondertekend en met opgaaf van reden 
te doen bij de scriba. 
Betsy Westeneng en Ruben Claas heb-
ben aangegeven hun benoeming niet te 
kunnen aanvaarden. 
 
Inmiddels heeft de kerkenraad in de 
(nog niet vervulde) vacature van diaken 
benoemd Jonathan de Kruijff. Jonathan 
heeft tot en met zaterdag 20 november 
de gelegenheid na te denken over zijn 
benoeming. Wij vragen u hem te geden-
ken in uw gebeden.  
 

Viering Heilig Avondmaal 
Aanstaande zondag, 14 november, zal 
zowel in de ochtend- als middagdienst 
het Heilig Avondmaal worden gevierd. 
Tijdens de viering van het Avondmaal 
blijven de gemeenteleden zitten en de-
len de diakenen brood en wijn uit. 
Daarom zal er komende zondag wel 
weer telkens een rij banken vrij gehou-
den worden zodat de diakenen deze 
kunnen gebruiken. 
Voor beide diensten hoeft u zich niet op 
te geven. Wel het herhaald dringend 
verzoek om bij de beweging in de kerk 
(in- en uitgaan) een mondkapje te dra-
gen. 
 

Beroepingswerk 
 

Beroep op ds W.J. van Schaik 
Omdat geen bezwaren tegen het voor-
genomen beroep zijn ingebracht heeft 
een afvaardiging van het moderamen 
en de beroepingscommissie op 6 no-
vember, namens de kerkenraad, de be-
roepsbrief aan ds Van Schaik overhan-
digd. Vanaf dat moment gaat de periode 
van drie weken bedenktijd lopen. Dat 
betekent dat ds Van Schaik uiterlijk op 
zaterdag 27 november moet hebben be-
slist of hij het op hem uitgebracht be-
roep aanvaardt. Op woensdag 17 no-
vember zal er voor u als gemeente een 
kennismakingsavond met ds Van Schaik 
en zijn vrouw zijn. In de komende tijd 
ontvangt u hierover meer informatie. Wij 
vragen u als gemeente te bidden voor 
ds Van Schaik en zijn gezin, dat de 
Geest hem de weg mag wijzen bij het 
nemen van het besluit. Uiteraard hopen 
en bidden wij als wijkgemeente Bethel 
dat hij het beroep zal aanvaarden. 
Mocht u hem een persoonlijk bericht wil-
len sturen dan zijn zijn contactgege-
vens: predikant@andreaskerk.com.  
 

Kennismaking ds. van Schaik 
en zijn vrouw 
Ds. Van Schaik en zijn vrouw willen 
graag op woensdag 17 november op 
een informele en ontspannen manier 
kennismaken met (leden van) onze ge-
meente. Tegelijkertijd willen wij als ge-
meenteleden natuurlijk ook kennisma-
ken met hen. Hieromheen speelt de 

toenemend zorgelijke situatie rondom 
de coronabesmettingen en de voorzich-
tigheid die hierbij geboden is. Daarom 
hebben we gekozen voor een 'hybride' 
kennismakingsavond. We organiseren 
deze dag een gevarieerd programma 
om alle relevante onderdelen van onze 
gemeente aan bod te laten komen. 
 
Van 20.00 – 20.30 uur introduceert ds. 
Van Schaik zichzelf vanuit de kerkzaal 
aan de gemeente. Dit gedeelte zal on-
line te volgen zijn via een link die ge-
deeld wordt via de Bethelapp en de 
mail. 
Vervolgens organiseren we van 20.30 – 
21.30 uur drie kennismakingstafels waar 
een thema aan verbonden is: Tafel 1. 
Wat kenmerkt onze Bethelwijk? Tafel 2. 
Hoe is het wonen en leven in Zeist? En 
Tafel 3. Wat is onze droom/ideaal voor 
de Bethelwijk over 5 tot 8 jaar? De tafels 
staan ieder in een andere ruimte en 
hebben ieder plaats voor ca 10 ge-
meenteleden op gepaste afstand van el-
kaar. Ds Van Schaik gaat aan ieder van 
deze tafels een kwartier lang informeel 
het gesprek aan met leden van de ge-
meente over het betreffende thema. Dit 
gedeelte van de avond kan niet online 
worden gevolgd. 
 
Heeft u/ Heb je een vraag aan de predi-
kant of ideeën bij één van de genoemde 
thema's om zelf te komen bespreken 
met ds. Van Schaik en zijn vrouw? Fijn! 
Meld dat dan door uiterlijk zondagavond 
14 november een bericht te sturen naar 
heijkelenboom@bethelzeist.nl o.v.v. de 
betreffende thematafel én enkele onder-
werpen die u/jij zou willen bespreken. 
De vragen geven wij door aan ds. Van 
Schaik. Op basis van de aanmeldingen 
maken we een tafelschikking van tafel-
dames en -heren waarover we u maan-
dagavond 15 november berichten. 
De genodigde gemeenteleden zijn ook 
welkom om 20.00 uur in de kerkzaal de 
introductie van ds. Van Schaik zelf bij te 
wonen. 
 
Ten slotte willen we ds. Van Schaik en 
zijn gezin een 'goodiebag Zeist' meege-
ven. Juist ook voor de kinderen Van 
Schaik is het leuk om tips te krijgen voor 
leuke activiteiten of clubs. Ook hiervoor 
ontvangen we graag materiaal via bo-
vengenoemd mailadres. 
 

Jeugd 
 
Op zondag 21 november om 17.00 uur 
is er weer een jongerendienst voor en 
door jongeren. Ds. W.P. Vermeulen uit 
Utrecht zal in deze dienst voorgaan. Het 
thema van de jongerendienst is Safety 
first: hoe wordt er over veiligheid gesp-
roken in de Bijbel en hoe veilig is de 
kerk voor jou? Hoe open praat jij over je 

geloof en twijfel? 
Allemaal van harte uitgenodigd.  
Na de dienst is er voor de jongeren een 
koud-/warmbuffet, zodat er een moment 
van ontmoeting is en tijd om door te pra-
ten over de preek. De coördinatie van 
deze maaltijd is in handen van Daniëlle 
en Marco van Vliet. Voor vragen hier-
over of aanmelden hiervoor kun je con-
tact met hen opnemen. 
 
Op vrijdagavond 19 november spelen 
kinderen van diverse wijken Sirkelslag. 
Wil je ook nog meedoen, geef dat dan 
door aan Nicoline Schipper (meisjes-
clubbethel@gmail.com) of Willine Son-
nenberg (sonnenberg@bethelzeist.nl). 
 

Bijeenkomsten 
 
Ouderen Bijbelkring Bethel 
Op donderdag 18 november hopen wij 
elkaar weer te ontmoeten om 10.00 uur 
in ’t Lichtpunt. 
Dit keer lezen wij verder bij 1 Timotheüs 
6: 1-10. Het gaat daar over godsvrucht, 
een wijze van omgaan met elkaar en 
voor het aangezicht van God binnen de 
gemeente van Christus. Godsvrucht is 
een vruchtbaar, aanstekelijk leven. 
Daadwerkelijk geloof. Geloof waar je 
iets van merkt. Een wijze van leven 
waar iets van uitgaat. Iedereen is wel-
kom. Een kring overdag voor hen die er 
liever ’s avonds niet meer op uittrekken. 
Nieuwe deelnemers zijn hartelijk wel-
kom. De kring duurt tot ongeveer 11.30 
uur. 
 
Wil van Sprakelaar en ds. F. van Roest 
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Overige berichten 
 

Kerstkoor Bethel 
Als covid geen roet in het eten gooit is 
het plan dat op 1e Kerstdag een gele-
genheidskoor een bijdrage levert aan de 
dienst. Gedurende de lockdown heeft 
een keur van zangers (m/v) meegehol-
pen om de lofzang gaande te houden. 
Het zou mooi zijn als jullie en andere 
zanglustige gemeenteleden mee willen 
doen. Bericht mij z.s.m. of je interesse 
hebt. 
Theo van den Bos t.vandenbos@sol-
conmail.nl 

 
Stem op de vrijwilligers van de 
wijkinloophuizen 
Stichting Kerk en Samenleving is geno-
mineerd voor de (groeps-)vrijwilligers-
prijs van de gemeente Zeist! 
Deze prijs is een initiatief van de vrijwil-
ligerscentrale Zeist en 2 fondsen te we-
ten: Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn 
Zeist en de Van Tellingen- Pul Stichting. 
 
Deze nominatie is een waardering voor 
al het werk dat de 150 vrijwilligers doen 
binnen de wijkinloophuizen of met het 
brengen van huisbezoeken! Met hun in-
zet worden verbindingen in de wijk tot 
stand gebracht, kunnen mensen hun 
verhaal kwijt en worden allerlei activitei-
ten aangeboden. 
 
Breng uw stem uit op Kerk en Samenle-
ving, vóór 29 november, zodat de stich-
ting wint! Stemmen kan via: 
https://www.vrijwilligerscentrale-
zeist.nl/Beheer/Formulierenmo-
dule/2071397.aspx  
 

 
 

Online collecte voor Woord en 
Daad                                             
Comité Woord en Daad Zeist is al 
enkele jaren actief voor het EYE-project 
in Ethiopië.  
Elk jaar ronden zo’n 2 miljoen 
Ethiopische jongeren hun opleiding af. 
Slechts een heel klein deel vindt een 
baan. Daarom maken veel jongeren de 
keuze om te vertrekken. Dat kan 
anders, want in Ethiopië zijn kansen 
genoeg.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar gaan we (nog) niet langs de 
deur met een collectebus. Daarom 
vragen we u een bijdrage te geven via 
de online collecte. U kunt tot en met 31 
december doneren via de QR code, de 
Tikkiecode 
https://tikkie.me/pay/WoordenDaad/kBz
ouzeBQTRwrUzka46PkA. of via onze 
collectepagina op 
https://www.woordendaad.nl/acties/comi
te-zeist/  
Hartelijk bedankt voor uw steun! 

 
Sjouwers en Doordouwers 
Kringloop Het Goede Doel zoekt hulp. 
Vind je inname van spullen, uitzoeken 
en verkopen van artikelen leuk? 
Ben je iemand met spierkracht, daad-
kracht of een verkooptalent. Zoek je 
teamspirit en werk je mee aan duur-
zaamheid? 
Misschien kijk je eerst graag eens rond? 
Bel: Adriaan Slootweg (tel. 06-
51579040) 
 

Komende diensten 
 

Zondag 21 november 2021 
(Laatste zondag van het kerkelijk jaar) 
 
10.00 uur ds. H.G. de Graaff (Nieuwer-
brug) 
17.00 uur ds. W.P. Vermeulen (Utrecht) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep.nl en Youtube. 
 
Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en een 
middagdienst (17.00 uur). U bent wel-
kom om aanwezig te zijn, u hoeft zich 
hiervoor niet meer op te geven. De dien-
sten worden uitgezonden via Kerkom-
roep.nl en via het YouTube-kanaal PKN 
Bethelwijk Zeist. In de dienst en in de 
livestream worden de liederen geprojec-
teerd. De bijbehorende schriftlezingen 
en formulieren kunt u vinden in de litur-
gie, die downloadt u van de website. Op 
het YouTube-kanaal kunt u ook video’s 
van de kindernevendienst bekijken. Op 
deze manier willen wij ons als gemeente 
verbonden voelen rondom het Woord en 
met en voor elkaar bidden, ook al zijn 
we niet allemaal lijfelijk aanwezig. 
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