
 
 
Zondag 17 oktober 2021  
Jaargang 20:36 
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 17 oktober 2021 in 
de ochtenddienst om 10.00 uur 
gaat voor ds. H. de Leede 
(Amersfoort) en bespeelt Edwin 
Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17.00 uur gaat ds. I. 
Hoornaar (Ermelo) voor en wordt 
orgel gespeeld door Martin den 
Boer. 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 17 oktober 2021 is er 
geen kindernevendienst in 
verband met Herfstvakantie. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Werelddiaconaat (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 
zendingsbusjes 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 17 oktober 
2021 
De derde collecte op zondag 17 
oktober is bestemd voor de 
sponsorkinderen Jorge en 
Sudhakar, die door Bethel 
worden ondersteund (via 
organisatie Woord & Daad). 
Eerder dit jaar hebben we voor 
de jongens gecollecteerd. 
Tijdens de jongerendienst in 
maart is € 95 opgehaald en de 
collecten op zondag 20 juni 
hebben € 502,70 opgebracht. 
Jaarlijks wordt een aantal keer 
gecollecteerd voor deze jongens 
waarmee we het minimale 
bedrag van € 720 per jaar 
proberen op te halen. Alles wat 
extra wordt opgebracht, zullen 
we besteden aan bijv. een 
attentie rond de Kerst voor de 
jongens of nemen we mee naar 
het volgende kalenderjaar.  
Deze twee jongens kunnen 
(mede) dankzij onze steun naar 
school; Jorge komt uit de 
Filippijnen en Sudhakar uit India. 

In beide landen 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. 
Bij de uitgang vindt u de 
collectemanden en met de QR-
code en in de Bethelapp kunt u 
ook geven. U kunt ook een gift 
overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten 
name van Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Zeist 
o.v.v. 17 oktober 3e collecte 
Sponsorkinderen Bethel.  
 
Namens deze jongens heel erg 
bedankt! 
De wijkdiaconie beveelt deze 
collecte van harte bij u aan, 
Marion Deelen. 
 
Jorge    

   

 

Bijeenkomsten en 
kringen 
 
Yeshua-Israël-Geloofs-
Groei-Groep 
Maandag 18 oktober zijn we om 
19:30 uur uitgenodigd bij Marja 
Zwaal, Galgenveld 21. 
Aan de beurt is Hebreeën 4:14 
t/m 5:10: Waarom is Jezus de 
aangewezen Hogepriester? 

http://www.bethelzeist.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
mailto:scribabethelzeist@gmail.com
mailto:roosendaal@bethelzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
http://www.bethelzeist.nl/
https://site.skgcollect.nl/155/gift/formulier.html?id=3640


En waarom is Hij dat naar de 
ordening van Melchi-tsedek? 
Hoe geldt dat voor Israël? 
Hoe geldt dat voor ons? 
Hartelijk welkom! 
 
 

 
 
Vakantie Bijbelclub 
Hoi jongens en meiden, 
Volgende week is het 
herfstvakantie! Hebben jullie 
daar ook zo naar uitgezien? 
Lekker uitslapen, leuke dingen 
doen, geen huiswerk, maar het 
allerleukste is natuurlijk dat het 
vakantiebijbelfeest is op 
woensdag, donderdag en 
vrijdag! 
Wij zijn er klaar voor en hopen 
dat er heel veel kinderen bij 
kunnen zijn. Iedereen in de 
basisschoolleeftijd is van harte 
welkom in de Nieuwe Kerk. 
Aanmelden is niet nodig, ook 
niet als je vriendjes, 
vriendinnetjes, familie of 
buurkinderen meeneemt. 
De kerk gaat dagelijks open om 
half 10 en het programma start 
om kwart voor 10. 
Vergeten jullie ook niet, dat er op 
zondag speciaal voor de 
kinderen een dienst is in de 
Sionskerk? Hiervoor hoeven 
jullie je ook niet aan te melden. 
De dienst begint om 10 uur. 
Wil je nog wat meer info? Check 
dan de website: 
www.vbczeist.weebly.com  
Daar staat ook meer informatie 
over het thema: ‘Hallo, contact!’ 
Groetjes en allemaal tot 
volgende week! 
Anne Vergunst, Anne Nijenhuis, 
Annemarie van Nes, Brenda van 
de Hoog, Karin Lekkerkerker, 
Lydia Nijhof, Marja Giebel, 
Marleen Schipper en Trynsje 
Cuperus 
 
Ouderenkring DE BRON 
Woensdag 6 oktober jl. was de 
startmiddag van deze kring in 't 
Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk te 
Zeist. Het was de eerste 

ontmoeting met de leden sinds 
maart 2020 (1½ jaar geleden). 
Dankbaarheid voor het weerzien 
overheerste, maar er was ook 
droefheid en verdriet. Wij keken 
achterom en voorzichtig vooruit. 
Wij stonden stil bij het overlijden 
in deze periode van 7 leden, die 
wij herdachten.  
Na de meditatie van J. 
Westeneng bespraken wij met 
elkaar of en hoe wij verder 
zouden kunnen gaan? 
Voorzichtig en in vertrouwen. 
Dat hopen wij te doen in dit 
kalenderjaar en wel op Dv 
woensdagmiddag 11 november 
a.s. met een normale 
kringmiddag en op 
woensdagmiddag 15 december 
a.s. met een (aangepaste) 
kerstviering. 
 
Noteert u deze data in uw 
agenda en probeert u aanwezig 
te zijn? 
Beide keren in 't Lichtpunt van 
14.30 tot 16.30 uur. 
Wij zien naar u uit en dat geldt 
temeer voor de leden, die wij na 
de lockdown nog niet in de kring 
hebben ontmoet. 
Vragen? T 0306955169 
 

Overige berichten 
Diensten 17 en 24 
oktober 2021 
Gelet op het aantal 
aanmeldingen voor de 
kerkdiensten en het feit dat in de 
komende herfstvakantie 
gemeenteleden op vakantie 
zullen zijn, is besloten dat u zich 
voor de diensten van de 
komende twee weken, dus 17 en 
24 oktober niet hoeft aan te 
melden. Ieder is vrij naar deze 
diensten te komen. Uiteraard 
geldt nog steeds dat als u 
klachten hebt u thuis moet 
blijven en ook de gepaste 
afstand blijft van toepassing. De 
vakken onder het balkon blijven 
gereserveerd voor kwetsbaren. 
Voor de dienst van 31 oktober 
geldt wel weer dat u zich moet 
aanmelden. 
 
Pastoraal café op 21 
oktober as. 
Beste allen, 
Nu we weer samen mogen 
komen zonder beperkingen kan 

ook het Pastoraal Café haar 
deuren weer openen.  
We ontmoeten jullie heel graag 
weer 21 oktober om 14.00 uur in 
het Lichtpunt in de Nieuwe Kerk, 
Boulevard 1 in Zeist.  
Iedereen is hartelijk welkom! 
Hartelijke groeten van het team 
van het PC, 
ds. Ellen de Boom 
 
Geen koffieochtend in    
‘t Lichtpunt 
In verband met de 
VakantieBijbelClub zijn alle zalen 
van de Nieuwe Kerk en Lichtpunt 
op woensdag 20 oktober bezet. 
We slaan de ontmoeting met 
gemeenteleden die anders graag 
even binnenlopen in het 
Lichtpunt op woensdagochtend 
een keer over. De week daarna 
kunnen we u/jou weer ontvangen 
met koffie of thee. 
 

 
OMEGA voor ouderen 
zoekt jongeren! 
Heb jij iets met techniek? Ben je 
handig met sociale media? Is het 
voor jou een kleine kunst om 
korte filmpjes te maken? Dan 
heb ik jou juist nodig. 
 
OMEGA is een programma met 
het oog op ouderen en hun 
vragen. Door middel van uitleg in 
de vorm van presentaties 
probeer ik antwoorden te vinden 
op de vragen die bij veel 
ouderen leven. Om de 
presentaties levendig te maken, 
wil ik ook korte filmpjes maken. 
Dat is nu juist iets voor jongeren 
om daarbij te helpen, dacht ik zo. 
Wie van jullie wil in zijn of haar 
vrije tijd mij hierbij helpen? Als je 
naar mij reageert, zal ik 
uitleggen waarom het precies 
gaat. 
Ds. Fré van Roest, 
fvanroest0@gmail.com 
0638122955 
 

mailto:fvanroest0@gmail.com


I.v.m. de herfstvakantie 
is het kerkelijk bureau 
vanaf 18 t/m 22 oktober 
gesloten 
Met vriendelijke groeten, 
Gerrit Jan Randewijk 
Hoofd Kerkelijk Bureau 
Protestantse Gemeente Zeist 
Maurikstraat 55 
3701 HC Zeist 
Tel: 030-6920300 
www.pkn-zeist.nl 
Openingstijden: Maandag, 
woensdag en donderdag van 
9:00-12:00 uur 
 

Komende diensten  
Zondag 24 oktober 2021 
10.00 uur drs. J. Wienen 
(Haarlem) 
17.00 uur dr B.J.G. Reitsma 
(Ermelo) 
 
Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee 
diensten, een ochtenddienst 
(10.00 uur) en een middagdienst 
(17.00 uur). Per dienst zijn 
maximaal 205 gemeenteleden in 
de kerk aanwezig. Om aanwezig 
te zijn in de ochtenddiensten, 
geeft u zich op via het Google-
inschrijfformulier (uitgezonderd 
de ochtenddiensten van 17 en 
24 oktober as.). Voor de 
middagdiensten is opgeven niet 
nodig. De diensten worden 
uitgezonden via Kerkomroep.nl 
en via het YouTube-kanaal PKN 
Bethelwijk Zeist. In de dienst en 
in de livestream worden de 
liederen geprojecteerd. De 
bijbehorende schriftlezingen en 
formulieren kunt u vinden in de 
liturgie, 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. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2FMaurikstraat%2B55%2B3701%2BHC%2B%250D%250AZeist%3Fentry%3Dgmail%26source%3Dg&data=04%7C01%7C%7Cb91a2627533d41cb055908d98e432e23%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637697241454815529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ya5zX8nubsCzx7XLZjkUdqLeG8ojY6yK75J2WyJRIcA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2FMaurikstraat%2B55%2B3701%2BHC%2B%250D%250AZeist%3Fentry%3Dgmail%26source%3Dg&data=04%7C01%7C%7Cb91a2627533d41cb055908d98e432e23%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637697241454825491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BYLjEIs%2FKyxa87ft%2B4iVzAl%2F7kJikSPOmLJFzrw4iLM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pkn-zeist.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cb91a2627533d41cb055908d98e432e23%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637697241454835429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=37PaLCi5lOdKUhJZsSTnVXEnA2JjhzBWyN3fQxKcy6I%3D&reserved=0
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