
 

Zondag 26 september 2021 

Jaargang 20.33 

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 , Ies Visser 
en Gerlien Spijkerboer 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door: 
Corine Meijering-van Bemmel 

 
Welkom! 
Op zondag 26 september) gaat in de 
ochtenddienst om 10.00 uur voor  ds. 
G.J. van den Bos (Ede) en bespeelt 
Edwin Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17.00 uur gaat ds. T. de 
Ridder (Ochten) voor en wordt het orgel 
gespeeld door Martin den Boer. 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 ochtenddienst op zondag 26 
september 2021 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 4 en 5/6.  
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt 
onder leiding van Karin Oskam, 3/4 in 
de Mirror, links van de preekstoel (via 
kosterskamer) onder begeleiding van 
Mirthe van de Tol en Emma Remmerde, 
groep 5/6 in de in de Consistorie, rechts 
van de preekstoel met Ruth en Christel 
Verboom. Verteld wordt uit Genesis 
25:19-34 “Jacob en Esau”. 
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Predikantsplaatsen (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! 

 
 
Diakenen en kerkrentmeesters 
 
 

Jeugd 
We kijken terug op een mooi 
startweekend. Zaterdag 18 september 
was het heel gezellig rondom de Nieuwe 
Kerk. Zo’n 65 kinderen en jongeren 
waren naar de kerk toegekomen voor 
een gezellige middag met ontspanning 
en spel. Daar zijn we dankbaar voor. 
Clubs en catechese gaan vanaf nu 
allemaal weer starten of zijn al 
begonnen. Bij deze een overzicht van 
dagen en tijden. We hopen met elkaar 
op een mooi en gezegend seizoen! 
 
Club 2021/2022 
Op vrijdag 24 september starten de 
clubs weer en wel op de volgende 
tijden: 
18.45 - 20.00: Lichtpuntjes (groep 4 en 
5), Jongensclub en meisjesclub (groep 
6-8). 
20.15 – 21.45 uur: Stuif es In (klas 1 en 
2)  
20.15 – 22.00 uur: the Torch (klas 3 en 
4) 
Sommige clubs zullen niet wekelijks een 
avond verzorgen. Ouders ontvangen 
bericht welke avond er wel/geen club is. 
 
Catechese 2021/2022  
De eerste catechesegroepen zijn al 
gestart, komende maandag beginnen 
de volgende groepen. Catechese is op 
maandag op de volgende tijden: 
- groep 7 en 8: leiding Lia de Wit en Bert 
Verhoek. Start: zondag 19/9 om 17.00 
uur 
- klas 1 en 2: leiding Christine Boender 
en Christel Bakker. Start: maandag 27/9 
van 19.30 tot 20.15 uur 
- klas 3: leiding Ronald en Tineke 
Nagtegaal. Start 27/9 (tijd volgt nog) 
- klas 4: leiding Ronald en Tineke 
Nagtegaal. Start 20/9 (tijd volgt nog) 
- 16+ (2 groepen): Eén olv. Jan en 
Nelleke Roosendaal en één olv van Gert 
en Marleen Schipper en Jacobine 
Buizer. Start maandag 27/9 van 20.00 
tot 21.00 uur 
- 18+ Think: leiding Anne en Sake 
Stoppels - avonden worden in overleg 
gepland 
 
De leiding heeft de jongeren zoveel 
mogelijk persoonlijk uitgenodigd.  
Heb je geen uitnodiging ontvangen, 
bijvoorbeeld omdat je gegevens nog 
niet bekend, zijn stuur dan graag een 
e-mail naar Willine Sonnenberg: 
sonnenberg@bethelzeist.nl 
 
Namen noemen voor 
ambtsdragers 
In het komende jaar zijn een aantal 
ambtsdragers aftredend die hebben 
besloten zich niet voor een nieuwe 
periode herkiesbaar te stellen. Dit 
betreft Wouter de Man en Jan van Beek 
(beiden diaken), Ronald Nagtegaal 
(ouderling Vorming en Toerusting) en 
Wilfred Hogendoorn (ouderling 
kerkrentmeester). Dorien de Graaf 



beraadt zich nog.   Aftredend maar 
herkiesbaar zijn Gerrit Versteeg (diaken) 
en Dita Verhoek (ouderling pastoraat 
senioren). Tenzij voor de aftredende 
ambtsdragers die zich herkiesbaar 
hebben gesteld andere namen door de 
gemeente worden voorgedragen zullen 
br. Versteeg en zr. Verhoek worden 
herkozen.  
In de vacatures van de twee diakenen, 
de ouderling Vorming en Toerusting en 
de ouderling kerkrentmeester moet 
worden voorzien. De gemeente wordt 
gevraagd om namen te noemen van 
gemeenteleden, die de vacatures 
zouden kunnen invullen. Waar het 
betreft de kerkrentmeester zou iemand 
met financiële kennis de voorkeur 
hebben. U kunt deze namen schriftelijk 
(en ondertekend) of per mail tot uiterlijk 
maandagmiddag 4 oktober voor 17.00 
uur sturen naar de scriba Marijke van 
Eck (Sanatoriumlaan 14a of 
scriba@bethelzeist).  
Wilt u per vacature aangeven welke 
gemeenteleden u daarvoor geschikt 
acht? 
 
Versoepelingen 
Afgelopen maandag heeft de landelijke 
kerk adviezen gegeven met betrekking 
tot het “loslaten van de 1,5 meter 
maatregel”.  
In het kort komen die neer op: “denk 
aan de kwetsbare gemeenteleden, 
houdt gepaste afstand en gebruik niet 
de Coronapas/een negatief testbewijs 
als middel om toegang te krijgen voor 
een kerkdienst.” We volgen in de regel 
deze adviezen. Aan de kerkenraad 
wordt het verder overgelaten op welke 
wijze dit wordt ingevuld. Het 
moderamen heeft een voorstel gestuurd 
naar de kerkenraadsleden. Het zal 
duidelijk zijn dat de instemming van de 
kerkenraad, het daarna goed informeren 
van de gemeente en het aanpassen van 
de afspraken wat tijd kost en dat de 
komende zondag de huidige regels 
blijven gelden. We hopen per 3 oktober 
de veranderingen in te laten gaan. In 
het Bethel Nieuws van de volgende 
week zal dan de nieuwe gang van 
zaken worden vermeld. Het zal ook 
duidelijk zijn dat we nog niet over 
kunnen gaan tot een vrije toegang en 
het loslaten van de regels, want dan 
zullen er zoveel gemeenteleden komen, 
dat de gepaste afstand en daarmee de 
zorg voor de kwetsbare gemeenteleden 
niet kan worden gerealiseerd. 
Inschrijven voor de (morgen)diensten 
zal dus nodig blijven. Als dat een te 
hoge drempel is voor gemeenteleden, 
dan willen we erop wijzen dat de 
middagdiensten vrij toegankelijk zijn. 
 
Fotoboekje 
Inge Steenbeek heeft in Coronatijd van 
veel preken prachtige samenvattingen 
gegeven: een korte, krachtige tekst of 
een gedicht, die de kern van de preek 

weergaven. Bovendien illustreerde ze 
deze boodschap met een mooi beeld 
waardoor de boodschap versterkt op het 
netvlies bleef hangen. Boodschappen 
van liefde, bemoediging en troost. 
Gezien de reacties van de 
gemeenteleden is hiervoor veel 
waardering. Inmiddels is er een 
fotoboekje gemaakt met een bundeling 
van deze afbeeldingen. In de komende 
weken zullen alle ouderen 
gemeenteleden (ouder dan 80 jaar) dit 
boekje krijgen: de H.V.D. zal zorgdragen 
voor de verspreiding aan huis. Voor 
andere gemeenteleden zijn er twee 
mogelijkheden om dit boekje in te zien: 
 
- Via de link 
https://www.fotofabriek.nl/preview/?id=A
E3BC959A8E4BB820C7C7AD180FEF5
75&fullscreen=true  kan het boekje 
digitaal worden ingezien. 
- Kopen van het boekje door een mail te 
sturen naar Inge Steenbeek.  
(ingesteenbeek@gmail.com ) Graag 
uiterlijk zaterdag 15 oktober. Inge zal 
dan deze boekjes bestellen. U zult dan 
wel € 10,00 per boekje moeten betalen. 
Het betreft een boekje met 45 
afbeeldingen en een hardcover. 
 
Gemeenteavond  
‘Van U is de toekomst’ 
We leven in een bewogen tijd. Van 
beperkingen, van onzekerheid, van 
zoeken… Maar midden in deze tijd 
wordt er door de Protestantse Kerk een 
nota geschreven met als thema ‘Van U 
is de toekomst’. Woorden van hoop voor 
de plaatselijke protestantse gemeenten 
in Nederland. Die richting geven aan 
ons leven, ons geloof, onze kerk. Het is 
ons jaarthema voor dit winterseizoen. 
We nodigen u en jou van harte uit om 
donderdagavond 30 september over dit 
thema in gesprek te gaan. Deze 
gemeenteavond bestaat uit ontmoeting 
en verdieping. Vanuit verschillende 
aspecten kijken we naar de context 
waarin we leven en de gevolgen die dit 
heeft voor ons geloof en de 
Bethelgemeente. Daarnaast spreken we 
met elkaar over onze geloofsbasis die 
ons helpt erop te vertrouwen: Van U is 
de toekomst! 
De avond wordt gehouden in het 
Lichtpunt. Inloop om 19.45 uur, start om 
20.00 uur. 
 
Kringmateriaal 
bijbelboek Openbaring 
beschikbaar 
Het winterwerk is geopend en ook de 
kringen starten weer op. Ik hoop van  
harte dat we elkaar weer weten te 
vinden in kringverband. Sommige  
kringen zijn in het afgelopen jaar in 
alternatieve vorm doorgegaan, sommige 
kringen zijn ook wat stil komen te liggen. 
De eerste kringen  starten weer op, en 

ik hoop dat de alle kringen dat 
voorbeeld gaan volgen.  
Dit jaar kun je ervoor kiezen om het 
bijbelboek Openbaring in de kringen te 
behandelen. Aan de hand van het 
bijbelboek Openbaring zijn bijbelstudies 
beschikbaar gesteld die (deels) passend 
zijn gemaakt bij  het jaarthema 'Van U is 
de toekomst. Ik heb deze week de 
studies aan de bij mij bekende 
kringleiders per mail toegezonden.  
Heeft u het materiaal niet ontvangen? 
Of wil je thuis zelf deze bijbelstudies 
doen, schroom niet om mij te mailen: 
degraaf@bethelzeist.nl. Na uw mail 
ontvangt u van mij de bijbelstudies. 
Ik wens u goede bijeenkomsten toe! 
Dorien de Graaf. 
 
OMEGA 3.0 van start 

 
Wij hopen OMEGA 
voor ouderen weer te 
starten rekening 
houdend met allerlei 
maatregelen mikken 
wij op een 

deelnemers groep van ongeveer 15 
personen. Dit is de derde cursus: 
OMEGA 3.0. OMEGA Een manier om 
met elkaar na te denken over allerlei 
vragen die met name bij ouderen leven. 
Zes ontmoetingen die om 10.30 uur 
beginnen en eindigen om ongeveer 
13.00 uur. Vanaf 10.00 uur inloop. Na 
presentatie, uitleg en gesprek gebruiken 
wij samen de lunch, die u wordt 
aangeboden. Op DV 7 oktober een 
informatiemorgen van 10.30 – 12.00 
uur.  We komen samen in de wijkzaal 
van de Sionskerk, Jacob Catslaan 73, 
Zeist. De data van de cursus zijn: 21 en 
28 oktober, 4,11,18 en 25 november. 
Belangstelling?  
Meldt u zich aan bij:  
Lia Verboom, M 0619969057, 
liaverboom54@gmail.com 
Theo van den Bos; T 0306952320 M 
0623233332, 
t.vandenbos@solconmail.nl 
Kees Goethals; T 0306962883, 
c.f.goethals@tiscalimail.nl  
ds. F. van Roest (cursusleider) M 
0638122955, fvanroest0@gmail.com  
 
Ouderenkring De Bron 
Aan het begin van het nieuwe kerkelijk 
seizoen proberen wij ook de draad weer 
op te pakken - voorzichtig en in 
vertrouwen. De leden van deze kring 
zijn uitgenodigd woensdag 6 oktober as. 
naar 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk te 
komen. Voor de theepauze luisteren wij 
dan naar een meditatie ( de heer J. 
Westeneng) en daarna bespreken wij 
met elkaar onze verdere plannen en 
mogelijkheden. Kortom we kijken 
achterom en...... vooruit ! 
Wij hopen elkaar binnenkort te mogen 
ontmoeten. 
Vragen ? Bel ons 0306955169 



Kinderconcert met 
Marcel & Lydia Zimmer 
Op 9 oktober geven Marcel & Lydia 
Zimmer een kinderconcert in de 
Oosterkerk. Dat wordt een feestje! 
Marcel & Lydia hebben heel veel 
bekende kinderliedjes en 
Opwekkingsliederen geschreven.  
Je kent er ongetwijfeld een paar.  
Het concert wordt namens de kerken 
aangeboden aan kinderen van 
ongeveer 4-12 jaar en hun ouders/ 
verzorgers.  
Ook heel leuk om met de kleinkinderen 
naartoe te komen. 
Gratis tickets zijn te bestellen 
via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-
kinderconcert-marcellydia-zimmer-
170447135972 
Datum: zaterdag 9 oktober 
Locatie: Oosterkerk,  
Woudenbergseweg 44 
Tijd: 15.30-16.30 uur  
(zaal open 15.10 uur) 
Meer informatie bij Geeske 
Donze geeskedonze@pkn-zeist.nl of 
0625212269 
 

 
 
Komende diensten  
Zondag 3 oktober 2021 
10.00 uur ds. F. van Roest 
17.00 uur ds. R. van Laar (Rhenen) 
 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep en Youtube 
 
 
 
 


