
 

Zondag 19 september 2021 

Startzondag 

Jaargang 20.32 

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 
Spijkerboer en Ies Visser 

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

Deze week verzorgd door:  
Cees Bourgeois 

Welkom! 
Op zondag 19 september 2021 
(startzondag) in de ochtenddienst 
om 10.30 uur gaat voor ds. W.G. 
Sonnenberg (Ede). Dit is een 
openluchtdienst op Landgoed 
Eyckenstein (Maartensdijk). In de 
dienst om 17.00 uur gaat ook ds. 
W.G. Sonnenberg (Ede) voor en 
wordt orgel gespeeld door Jochen 
de Gier. 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 openluchtdienst 
’s morgens is er geen 
kindernevendienst. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Algemeen Kerkenwerk (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 
19 september 

Zondag 19 september is de 1e 
collecte bestemd voor de HGJB.  
Onze kinderen en jongeren zijn 
belangrijk. Vanaf jonge leeftijd 
vertellen we hen verhalen uit de 
Bijbel. We leggen hen uit wat die 
verhalen betekenen, voor de 
mensen toen en voor ons nu. Zo 
leren we hen met God te leven. 
Onder andere de HGJB helpt ons 
daarbij. Bijvoorbeeld door 
aansprekende materialen voor 
catechese en jeugdwerk. Naast het 
ontwikkelen van aansprekende 
materialen voor kinderen en 
jongeren, organiseert de HGJB ook 
diverse activiteiten waar ook onze 
jeugd aan deelneemt. Zoals de 
Scholierenweekenden en de 
Kerstconferentie. Elk jaar bereikt de 
HGJB vele duizenden kinderen, 
tieners en jongeren met het 
evangelie op een manier die 
aansluit bij hun leefwereld. 
 
De HGJB vraagt of u het werk onder 
kinderen, tieners en jongeren wil 
ondersteunen met uw gebed. Dat zij 
de leiding van God mogen 
ontvangen in het ontwikkelen van 
de materialen en het maken van de 
juiste keuzes. Daarnaast kunt u het 
werk ondersteunen met een 
bijdrage aan deze collecte. 
 
 

 
 
 
De collectemanden bij de uitgang 
van de kerk staan ervoor gereed. U 
kunt ook uw gift via de Bethelapp en 
de QR-code geven, of via 
bankoverschrijving op 
NL96INGB0663911494 ten name 
van “Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist” o.v.v. “1e collecte 
19 september HGJB Bethel.” 
 
Meer informatie over de HGJB vindt 
u op Facebook: @HGJBJeugdwerk 
en op de website HGJB.nl 



Jeugd 
 

Sola Gratia openingsbarbecue 

 

Hallo iedereen,  

Hierbij een update van Sola Gratia. 
Op zaterdag 25 september 2021 
start Sola het kerkelijk seizoen. Wij 
organiseren een openingsbarbecue 
om gezellig met elkaar een goed 
begin te maken. We starten om 
19.00 uur in de fruitschuur aan de 
Tiendweg 38 in Zeist. Alle jongeren 
vanaf 16 jaar zijn welkom. Na de 
openingsbarbecue ben je elke 
zaterdagavond van harte welkom in 
de Nieuwe Kerk om deel te nemen 
aan de leuke activiteiten die we met 
elkaar organiseren.  

Groetjes en hopelijk tot gauw, 

 

Het Sola-team van deze maand: 

Élias, Lydia, Marita, Zavanna en 
Gerrit Jan 

 

Overige berichten 
 

Uitnodiging - Inspiratieavond 
over pubers 

 
Komend seizoen organiseert de 
Centrale Protestantse Jeugdraad 
twee inspiratieavonden over de 
puberteit, voor jeugdwerk-
vrijwilligers, 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 
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! 
 
 

Uit de beroepingscommissie 
 
In de zomermaanden zijn er door 
gemeenteleden een heel aantal 
namen ingediend van predikanten 
die men geschikt acht om de 
vacature te vervullen in onze 
wijkgemeente. In totaal zijn er 35 
namen genoemd, waarvan een deel 
reeds eerder genoemd is. Wij zijn 
de gemeente dankbaar dat er zo 
met ons meegedacht wordt. Deze 
week zijn wij begonnen met het 
beluisteren van diensten en het 
inwinnen van informatie en hopen 
op deze manier biddend op het 
spoor te komen van een predikant 
waar wij contact mee op kunnen 
nemen. Tijdens de vergadering van 
de beroepingscommissie hebben wij 
Romeinen 12 gelezen. Daarin lazen 
wij onder andere dat aan de 
gemeente verschillende gaven 
geschonken zijn. Gaven die aan 
u/jou als lid van de Bethelwijk 
geschonken zijn. En ook aan de 
leden van de commissie. Het zijn 
genadegaven. Die mogen wij allen 
gebruiken om in de gemeente te 
dienen. In de teksten 11 en 12 lezen 
we: “Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren 
door de Geest en dien de Heer. 
Wees verheugd door de hoop die u 
hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid 
onophoudelijk”.  
Dit zijn aansporingen van de apostel 
Paulus voor ons allen. 
 
De Beroepingscommissie 
 

Ouderen Bijbelkring Bethel 
gaat weer van start 
 
Op donderdag 23 september 2021 
is de eerste samenkomst van dit 
seizoen. In de coronatijd is er heel 

veel gebeurd met de deelnemers. 
Twee leden zijn overleden en 
anderen waren of zijn ziek. 
Berichten van specialisten waren en 
zijn ingrijpend. Wij hebben samen 
ervaren hoe kwetsbaar we zijn. 
Niettemin hopen wij aan de kring 
een vervolg te geven. Tegelijk 
roepen wij iedereen op die ook 
gericht Bijbelstudie wil doen, 
rekening houdend met de vragen 
van ouderen, zich bij ons te voegen.  
Deze oproep kan heel vrijblijvend 
gelezen worden, maar wij willen dit 
stukje gemeentewerk heel 
nadrukkelijk onder uw aandacht 
brengen. Het is goed voor u en voor 
ons, wanneer wij elkaar binnen de 
gemeente ontmoeten rondom de 
Bijbel. Spreek er met elkaar over en 
stimuleer de ander om zich in deze 
kring te voegen. 
 
 

 
 
 
De Bijbelkring is speciaal voor 
oudere gemeenteleden (60+) en 
degenen die liever niet meer in de 
avonduren erop uitgaan. De 
Bijbelstudies proberen we niet 
ingewikkeld te maken, maar 
eenvoudig en praktisch te houden. 
De leiding is in handen van ds. F. 
van Roest. Wij heten u hartelijk 
welkom donderdag 23 september 
om 10.00 - 11.30 uur. Wij komen 
één keer per maand samen in ’t 
Lichtpunt. Info: Wil van Sprakelaar–
Neef, tel. 030-6918645 of ds. F. van 
Roest, tel. 06-38122955 en 
fvanroest0@gmail.com (0 = nul). 
 
 

OMEGA 2021 van start 
 
Wij hopen OMEGA voor ouderen 
weer te starten. OMEGA is een 
manier om met elkaar na te denken 
over allerlei vragen die met name bij 
ouderen leven. Wat Alpha is voor 
jongeren en belangstellenden met 
betrekking tot geloofsvragen, is 
OMEGA voor ouderen. Rekening 

mailto:geeskedonze@pkn-zeist.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyr-ajmtaGQRzrparWx8_IGNTqb_jR8tgliyhGbIhD3WVb1g/viewform
mailto:fvanroest0@gmail.com


houdend met de 
coronamaatregelen, mikken wij op 
een deelnemersgroep van ongeveer 
15 personen. 
 
Wij organiseren zes ontmoetingen 
van 10.30 uur tot 13.00 uur, inloop 
om 10.00 uur. Iedere samenkomst 
bevat als vaste onderdelen een 
presentatie, de uitleg en een 
gesprek. Daarna eten wij samen 
lunch, die bieden wij u aan. De 
samenkomstdata zijn: 21 en 28 
oktober, 4, 11, 18 en 25 november 
2021. Voorafgaande aan die zes 
samenkomsten is er op 7 oktober 
2021 een informatiemorgen van 
10.30 tot 12.00 uur, inloop vanaf 
10.00 uur. Dan leggen wij het 
programma uit. Alle samenkomsten 
zijn in de wijkzaal van de Sionskerk, 
Jacob Catslaan 73, Zeist. 
Heeft u belangstelling? Meldt u zich 
dan in ieder geval aan voor de 

informatiemorgen. Op die morgen 
maken wij met elkaar de 
vervolgafspraken, ook over de 
inhoud. 
 
 

 
 
 
Opgave (een belletje, mailtje of 
appje is voldoende) kan tot 7 
oktober 2021 bij:  

Lia Verboom, (m) 06-19969057, 
liaverboom54@gmail.com 
Theo v.d. Bos, (t) 030-6952320 (m) 
06-23233332, 
t.vandenbos@solconmail.nl 
Kees Goethals, (t) 030-6962883, 
c.f.goethals@tiscalimail.nl 
ds. F. van Roest (cursusleider) (m) 
06-38122955, 
fvanroest0@gmail.com 
 
 

Komende diensten  
 
Zondag 26 september 2021 

10.00 uur ds. G.J. van den Bos 
    (Ede) 

17.00 uur ds. T. de Ridder (Ochten) 
 
De diensten zijn te volgen via 
kerkomroep en youtube 
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