
 

Zondag 26 december 2021 

Jaargang 20.46 

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 

Deze week verzorgd door: Alwin 
Haklander 

 

Welkom! 
Kerstavond: Op vrijdagavond 24 
december 2021 om 21.00 uur wordt de 
kerstavond-dienst uitgezonden. 
 
Eerste Kerstdag: Op zaterdag 25 
december 2021 in de ochtenddienst om 
9.50 uur gaat voor ds. P.J. Visser 
(Rotterdam) en bespeelt Martin den 
Boer het orgel. Voor deze dienst is 
aanmelding vooraf noodzakelijk. Deze 
dienst begint met het zingen van een 
aantal liederen door het koor. 
 
Tweede Kerstdag: Op zondag 26 
december 2021 in de ochtenddienst om 
10.00 uur gaat voor ds. C.M.A. van 
Ekris en bespeelt Edwin Droogendijk het 
orgel. Voor deze dienst is aanmelding 
vooraf noodzakelijk. Er is deze dag 
geen middagdienst.  
 
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 
In de diensten van 25 en 26 december 
2021 is er geen kindernevendienst 
vanwege de lockdown. 
 
Afsluiting kerstproject (zie Youtube-
kanaal) 
Lucas 2 1-20: De grote Zoon van 
Ruth geboren  
God verlost ons en geeft toekomst door 
Jezus. Zijn dienende werk begint met 
Kerst in Bethlehem.   
Ruth is het bijbelboek van grote nood en 
de oplossing daarvoor. Het begon met 
een hongersnood in Bethlehem. Noömi 
en Ruth keren arm en hongerig terug. 
Uiteindelijk geeft Boaz door zijn huwelijk 
met Ruth een nieuw bestaan aan 
Noömi. Hun leven wordt opnieuw met 
vreugde gevuld. Op het Kerstfeest 
vieren we dat de voederbak, de kribbe, 
vol is. Niet vol met eten, maar vol van 
Gods Zoon. Hij is belangrijker dan 
voedsel. Hij vult niet alleen onze maag, 
maar geeft heel ons leven toekomst. We 
krijgen door zijn dienen, door zijn leven 
op aarde, volop Gods goedheid en 
genade. 

 

Collecten 

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Werelddiaconaat Kinderen in de Knel 
(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 

 
Rondom de prediking 
Met oudjaarsavond/middag, 
nieuwjaarsmorgen en zondag 9 januari 
hoop ik bij u voor te gaan. Inmiddels 
heb ik ook 2 voorgaande jaren rond de 
jaarwisseling bij u mogen voorgaan. Een 
volgende jaarwisseling zal hopelijk uw 
eigen predikant dan voorgaan in de 
diensten. Wat zijn we blij met het feit dat 
hij het beroep naar uw gemeente heeft 
kunnen aannemen. Het ligt in mijn 
bedoeling in de bovengenoemde 
diensten een aantal keren uit het 
evangelie van Lucas te preken. 
Oudjaarsavond/middag Lukas 2 vers 19, 
nieuwjaarsmorgen Lucas 2 vers 21 en 
zondag 9 januari: Lucas 5 vers 10. Op 9 
januari hopen we de nieuwe 
ambtsdragers te bevestigen. Wat een 
zegen dat zij ja tegen hun benoeming 
gezegd hebben. Ik wens u allen, 
ondanks vele beperkingen, goede 
kerstdagen een goede jaarwisseling toe. 
 
Ds Wijnand Sonnenberg 
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Vanuit de diaconie 
3e collecte met Kerst op 25 en 26 
december  
Geef licht aan vluchtelingenkinderen 
in Griekenland 
Gammele tenten. Extreme kou of juist 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, 
sanitaire voorzieningen. En jarenlang, 
onzeker wachten. Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 
hen met voedsel, kleding, zorg en 
onderwijs. Partner Borderline laat 
vluchtelingen bij aankomst op Lesbos 
op krachten komen door ze eten en 
drinken aan te bieden. Daarna krijgen 
ze hulp bij het invullen van officiële 
documenten. Op een eigen school 
kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 
17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen. Partner Synyparxis 
geeft zorg en begeleiding aan 
alleenreizende minderjarige 
vluchtelingen in vier opvangcentra op 
het Griekse vasteland. In de 
voedselkeuken van partner Apostoli in 
Athene krijgen vluchtelingen en dakloze 
Grieken elke dag een maaltijd. Arme 
gezinnen krijgen elke maand een 
voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en 
andere spullen voor persoonlijke 
verzorging uitgedeeld.  
 
Geeft u ook aan deze collecte? 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 
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte Kerst 
Kinderen in de Knel. 
Hartelijk dank! 
 
 

Overige berichten 
Reminder: Oliebollenactie 
Jeugdclubs 
Ook dit jaar organiseren de Jeugdclubs 
Stuif es in, de Torch en Sola Gratia van 
de wijkgemeente Bethel Nieuwe kerk 
Zeist in samenwerking met de beste 
(oliebollen)bakker uit Zeist hun jaarlijkse 
oliebollenactie. 
De bakker levert heerlijke oliebollen en 
appelbeignets die ook deze 
jaarwisseling natuurlijk niet mogen 
ontbreken. 
De opbrengst van de oliebollenactie 
gaat dit keer naar: Marco en Agnes in 
Azië. Zij helpen mee om de Bijbel te 
vertalen voor mensen die nog geen 
Bijbel hebben in hun eigen taal. En ook 
naar projecten van de jeugdclubs van 
Wijkgemeente Bethel. 
Een bestelaanvraag kunt u doorgeven 
op https://bethelzeist.nl/oliebollen of - 
mocht u geen PC of internet hebben - u 

kunt uw bestelling telefonisch tussen 
18.00 en 20.00 uur doorgeven aan Gijs 
Slootweg via 06-53842787 of Marc 
Buizer via 06-20270659. 
 

 
(wordt vervolgd) 
 
 

Komende diensten  
Vrijdag 31 december 2021 
(oudjaarsdag) 
Dienst wordt gestreamd. Aanwezigheid 
50 personen mogelijk, opgeven 
noodzakelijk.  
19.30 uur ds. W.G. Sonnenberg (Ede) 

 
Zaterdag 1 januari 2022 
(nieuwjaarsdag) 
Dienst wordt gestreamd. Aanwezigheid 
50 personen mogelijk, opgeven 
noodzakelijk.  
10.30 uur ds. W.G. Sonnenberg (Ede) 
 

Zondag 2 januari 2022  
Dienst wordt gestreamd.  
10.00 uur ds. G.M. van Meijeren (Zeist) 
17.00 uur ds. W.A. van den Born (Hei- 
en Boeicop) 
 

Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en een 
middagdienst (17.00 uur). Vanwege de 
lockdown die momenteel geldt, kunnen 
er enkel in bijzondere diensten 
maximaal 50 gemeenteleden aanwezig 
zijn; u kunt zich hiervoor opgeven via 
het formulier op de website en via uw 
email ontvangen. 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. 
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