Groep 5/6 - in de Consistorie, rechts

Alvast bedankt voor uw en jouw gift!

van de preekstoel (M. Giebel en
Elsemarije)
In groep 3/4 en 5/6 gaat het over de
tempel die herbouwd wordt (Zacharia
6:9-15). De kinderen leren dat de
herbouw van de tempel na de
ballingschap vooruitwijst naar de komst
van de Messias. Hij zal Koning zijn over
Israël en alle volken op aarde. Hij vraagt
geloof, luisteren naar de HEER. Jezus
laat ons zien hoe wij God kunnen
dienen.

Collectes
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Predikantsplaatsen (K)

Collecten na afloop van de
eredienst
Zondag 21 november 2021
Jaargang 20.41
Wekelijkse nieuwsbrief van
Wijkgemeente Bethel in de Protestantse
Gemeente Zeist
Reacties en kopij voor volgende week zijn
tot woensdag 17.00 uur welkom bij:
Jacobine Hogendoorn, Ies Visser en
Gerlien Spijkerboer
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl

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!

Jeugd
Kliederkerk per post
Jammer, vanwege corona is er 28
november geen Kliederkerk in de
Noorderlichtgemeente. Maar… als je je
aanmeldt voor ‘Kliederkerk Post’ kun je
wél thuis aan de slag met het thema
Advent! Natuurlijk hebben we ook weer
een leuk filmpje voor jullie gemaakt.
Stuur ons gauw een mailtje op
aanmelden@kliederkerkzeist.nl met je
naam, adres en hoeveel kinderen er
mee willen doen. Dan komen wij voor
zondag 28 november iets bij jou in de
brievenbus bezorgen.
Groetjes, Team Kliederkerk Zeist
Ps; de eerstvolgende Kliederkerk is op
13 februari 2022. Zet het vast in je
agenda!

Deze week verzorgd door: Alwin
Haklander

Welkom!
Op zondag 21 november in de
ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor
ds. H.G. de Graaff (Nieuwerbrug) en
bespeelt Geerd Voortman het orgel. In
de dienst om 17.00 uur gaat ds. W.P.
Vermeulen (Utrecht) voor en wordt
orgel gespeeld 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. 0306958227). 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 21
november 2021 is er kindernevendienst
voor de groepen 1 t/m 6.

Groep 1/2 - in de zaal achter 't
Lichtpunt (M. Mater)

Groep 3/4 - in de Mirror, links van de
preekstoel (via kosterskamer) (I.
Randewijk)

De diakenen en kerkrentmeesters

Vanuit de diaconie
Collecte jongerendienst 21 november
2021
Bij wijze van uitzondering worden tijdens
de jongerendienst (middagdienst op 21
november) de 3 gebruikelijke collecten
vervangen door 1 collecte. Bij de
uitgangen staat dan ook 1
collectemandje. Het doel van deze
collecte is ‘Stichting Chris en Voorkom!’
Met ‘Chris’ wordt o.a. kinderen en
jongeren een luisterend oor geboden via
chat en e-coaching. Met ‘Voorkom!’
worden kinderen en jongeren
voorgelicht over middelengebruik, o.a.
door lessen op scholen.
U kan uw gift geven via de Bethelapp en
op NL96INGB0663911494 ten name
van Diaconie van de Protestantse
Gemeente Zeist o.v.v. “Collecte
jongerendienst Bethel Stichting Chris en
Voorkom.”

Bijeenkomsten en
kringen
OMEGA voor ouderen –
Websitelancering
Op dinsdag 30 november wordt de
website ‘OMEGA voor ouderen’
gelanceerd. Tegelijk wil ik speciale
aandacht vragen voor het pastoraat aan
ouderen. Wij werken aan een
programma waarbij de wijkpredikanten
van Bethel (consulent), De Bron en
Pniël aanwezig zullen zijn. Op 30
november zal er na een korte opening
een forumgesprek volgen aan de hand
van stellingen over pastoraat aan de
oudere leden van de gemeente. Elke
predikant heeft een stelling. Daarop
zullen de anderen reageren. Er is tijd
voor wisseling van gedachten.
Aansluitend zal de OMEGA-website
onthuld worden.
Om 20.00 uur bent u welkom in ’t
Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk (Boulevard
2A, 3707BM Zeist). Het programma

loopt van 20.30 tot 22.00 uur. We
nemen de dan geldende coronaregels in
acht.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Welkom zijn in het bijzonder ouderlingen
pastoraat, bezoekdames en
bezoekbroeders en allen die een taak
hebben onder ouderen. Uiteraard zijn
andere belangstellenden ook welkom.
Mede namens de collega’s
Ds. Fré van Roest (predikant voor
ouderen in Bethel, De Bron en Pniël)
fvanroest0@gmail.com
06 381 229 55

Kerstkoor Bethel
Mits Corona geen roet in het eten gooit,
zijn we van plan om op 1e Kerstdag
weer een aantal liederen ten gehore te
brengen met een gelegenheidskoor.
Tijdens de lockdown is de
gemeentezang door vele zanglustigen
gaande gehouden. Het zou fijn zijn als
zij, en anderen, dit ook met kerst willen
doen.
Geef je z.s.m. op bij Theo van den Bos
(t.vandenbos@solconmail.nl)

Komende diensten
Zondag 28 november 2021
10.00 uur ds. Z. de Graaf (Katwijk)
17.00 uur ds. N.M. Tramper (Gouda)

Overige berichten
Richtlijnen diensten
School bouwen in Panama
Hallo gemeente,
Zoals u wellicht gehoord heeft ga ik
(Gideon) aankomende zomer met Corrie
(mijn vriendin) naar Panama. We gaan
daar een kleuterschool bouwen in Cerro
Cabra Arriba. Op dit moment is er in het
dorpje helemaal geen school. Door de
bouw van een school in het dorp,
hoeven circa 30 kinderen straks niet
meer dagelijks twee keer één uur naar
het dal te lopen. Ook kunnen ze op dit
moment in het regenseizoen geen
onderwijs krijgen, omdat het dal dan
onbereikbaar is. Veel mensen uit het
dorp proberen in deze periode met een
bootje stroomafwaarts toch op school of
werk te komen. Deze tocht is te
gevaarlijk voor de allerkleinsten en
daarom kunnen deze dan niet naar
school. We willen hier graag wat aan
veranderen, en daarom ga ik als
bouwleider en Corrie als deelnemer
mee met een groep vanuit World
Servants. We hebben hier ontzettend
veel zin in!
Om dit financieel te bekostigen gaan we
actie voeren. Om te beginnen maakt
Corrie (zij is een bloemiste) mooie
kerstkransen. Houd hiervoor de
Bethelapp in de gaten, hier zal een flyer
worden gedeeld over de kosten en de
eventuele bezorging.
Ook kunt u ons sponsoren via de
volgende websitelinkjes:
- geef.ws/Corrie
- geef.ws/Gideon

Er zijn iedere zondag twee diensten,
een ochtenddienst (10.00 uur) en een
middagdienst (17.00 uur). U bent
welkom om aanwezig te zijn, u hoeft
zich hiervoor niet meer op te geven. De
diensten worden uitgezonden via
Kerkomroep.nl en via het YouTubekanaal 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.

