
 

 

 

Welkom! 
Op zondag 3 oktober 2021 in de och-
tenddienst om 10.00 uur gaat voor ds. 
F. van Roest en bespeelt Jochen de 
Gier het orgel. In de dienst om 17.00 uur 
gaat ds. R. van Laar (Rhenen) voor en 
wordt orgel gespeeld door Frank van 
Zuidam. Deze diensten zijn via Kerkom-
roep.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 vooralsnog maximaal 205 ge-
meenteleden in de kerk aanwezig kun-
nen zijn. Als u aanwezig wilt zijn in de 
ochtenddiensten moet u zich nog wel 
opgeven via het inschrijfformulier, voor 
de middagdiensten is dit niet meer no-
dig. De diensten worden uitgezonden 
via Kerkomroep.nl en via het YouTube 
kanaal PKN Bethelwijk Zeist. In de 
dienst en in de livestream worden de lie-
deren 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 3 
oktober 2021 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 4 en 7-8.  
 
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt 
Marijke Mater) 
Groep 3/4 in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer) (Ingeborg 
Randewijk) 
Groep 7/8 in de consistorie, rechts van 
de preekstoel (Marja Giebel en Gideon)  
 
Verteld wordt uit Genesis 27: 1-40 het 
verhaal over ‘Jakob bedriegt zijn vader’. 
 
Collecten 
 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Kerk en Israël (D) 
 
Collecten na afloop van de 
eredienst 
Nu het weer mogelijk is om de eredien-
sten in de Nieuwe Kerk bij te wonen, 
zullen er na afloop van de diensten in 
de hal 3 collecteschalen staan. De zen-
dingsbusjes 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 achter-
laten, op deze 
wijze kunt u als-
nog uw bijdrage 
aan de collec-
ten leveren. Al-
vast dank voor 
uw giften! 
 
De diakenen en 
kerkrentmeesters 
 
3 oktober Israëlzondag 
 
Israëlkranten bij de uitgang 
Er is veel informatie over Israël. Het 
infobulletin van de Near East Ministry 
waar een link elders in Bethelnieuws 
naar verwijst, is bijzonder kernachtig. De 
Israëlkrant die bij de uitgang wordt 

uitgereikt, geeft aanvullende informatie. 
Voor het eerst zijn er dit jaar enkele 
exemplaren van Tov Club voor kinderen 
t/m 12 jaar en Isreality, een jongeren-
magazine. Voor beiden geldt één per 
gezin. Het zijn spannende tijden, vooral 
voor Israël: Midden in het lijden, zoeken 
naar vreugde. Hoe goed is het “om de 
HERE van de legermachten in Jeruza-
lem te zoeken” (Zach. 8:22). 
 
Namens de Yeshua-Israël-Geloofs-
Groei-Groep, Rien van de Glind 
 
Vanuit de diaconie 
 
Opbrengst noodhulpcollecte 
Haïti 
De noodhulpcollecte voor Haïti heeft 
Zeist-breed € 4600,00 opgebracht. De 
diaconie heeft besloten om dit bedrag te 
verhogen naar € 10.000,00. Inmiddels is 
€ 5.000,00 overgemaakt naar Kerk in 
Actie en € 5.000,00 naar Woord en 
Daad. Wij danken uw allen heel hartelijk 
voor uw betrokkenheid en gulle gaven 
en bidden dat de hulpverlening zijn weg 
mag vinden op Haiti. 
 
3e collecte Israëlzondag  
Op zondag 3 oktober is de 3e collecte 
bestemd voor een project van Corrie 
van Maanen.  
 
“Shalom uit Jeruzalem! 
‘Machaseh’ is sinds 2008 actief in Jeru-
zalem. Het team bestaat uit gelovigen, 
een psycholoog en sociaal werkers, zij 
hebben jaren geleden zelf Aliya ge-
maakt vanuit de Voormalige Sovjet 
Unie. Met toewijding, trouw en veelzij-
digheid zijn zij mensen in nood tot steun 
en helpen zij op velerlei wijze.  
 

Een speer-
punt van het 
werk is een 
groep van 
ruim 200 
Joods Rus-
sische Holo-
caust Over-
levenden. 
Van deze 
groep men-
sen hebben 
de meesten 
zwaar gele-
den tijdens 
de Tweede 

Wereld Oorlog. De meesten van hen 
werd alle vrijheid beroofd in kampen, in 
getto’s of moesten onder angstige onze-
kere omstandigheden vluchtten. Zicht-
baar tot op de dag van vandaag dragen 
zij de littekens van trauma’s met zich 
mee uit deze donkere tijd van de ge-
schiedenis. Voor deze groep ouderen is 
Machaseh een thuis geworden.  

 

Zondag 3 oktober 2021 

Jaargang 20.34 

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 Swager en Ies Visser 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 



 

 

Het werk bestaat uit huisbezoeken en 
wekelijkse groepssamenkomsten. Daar 
waar het pensioen niet toereikend is 
wordt met regelmaat een tas met super-
marktboodschappen gegeven. Rond de 
Bijbelse Feestdagen, Pesach en Loof-
huttenfeest wordt er met elkaar feest ge-
vierd. 
 
Naast het uitreiken naar deze specifieke 
groep ouderen, bestaat er een tak in het 
werk dat uitreikt naar gezinnen waar 
huiselijk geweld plaatsvindt. Voor hen 
wordt psychologische hulp geboden, in 
het bijzonder aan de kinderen. Ook aan 
gezinnen met alleenstaande ouders 
wordt hulp geboden.  
Een veelzijdig werk, een team dat met 
enthousiasme en bewogenheid dit werk 
uitvoert. Voor dit werk is financiële hulp 
nodig, dank voor uw gaven.”    
 
De diaconie beveelt deze collecte van 
harte bij u aan. De collectemanden bij 
de uitgang van de kerk staan ervoor ge-
reed en u kunt uiteraard ook uw gift via 
de Bethelapp of de QR-code doneren. 
Het bedrag kan ook worden overge-
maakt op NL96INGB0663911494 ten 
name van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte 3 ok-
tober 2021 project Corrie van Maanen 
Bethel. 
 
Vanuit de kerkenraad 
 
Verslag vanuit de kerkenraad 
Voor het eerst na de zomervakantie 
heeft de kerkenraad weer vergaderd. 
Na een opening door broeder Verduin 
deed de beroepingscommissie verslag 
van de stand van zaken. We zijn dank-
baar dat door gemeenteleden een groot 
aantal namen van predikanten zijn inge-
diend waarmee de beroepingscommis-
sie met instemming van de kerkenraad 
verder kan. We hopen en bidden dat er 
spoedig een beroep uitgebracht kan 
worden. Dank werd uitgesproken aan de 
consulent ds. Dankers voor zijn bijstand 
in het beroepingsproces en voor de pre-
dikanten ds. Van Roest en Sonnenberg 
voor hun inzet in de gemeente. Het ge-
bed tot God en voor elkaar is iets wat in 
de gehele gemeente zou moeten leven. 
Voor de vakantie is er door een commis-
sie een advies uitgebracht op welke 
wijze het gebed stapsgewijs meer het 
hart zou kunnen worden van de gehele 
gemeente. Er wordt stapsgewijs geke-
ken wat daaraan kan bijdragen. Zo zul-
len vanaf nu elke maand de voorbeden 
voor de uitgezondenen ook in Bethel-
nieuws worden geplaatst met een appel 
op de gemeente hen ook in het per-
soonlijk gebed te gedenken. Ook wordt 
onderzocht of het mogelijk is in de 
Bethel-app voor elke dag gebedspunten 
in te voeren. De GZB heeft bijvoorbeeld 
al een dergelijke app. 

Besproken is de Jaarrekening 2020 van 
Daar al Amal en de aangepaste regeling 
die binnen deze gemeenschap gaat gel-
den. Onder het noemen van een aantal 
aandachtpunten is met de regeling inge-
stemd. Helaas moet er worden gecon-
stateerd dat de betrokkenheid van onze 
wijkgemeente op Daar al Amal beperkt 
is. Gezocht wordt op welke wijze er 
meer verbinding en verbondenheid kan 
ontstaan. Het moderamen gaat daar-
over ook in gesprek met een afvaardi-
ging van Daar al Amal. Ook wordt ge-
zocht naar fondsen omdat de bijdragen 
vanuit de landelijke kerk in de komende 
jaren worden afgebouwd. De afgevaar-
digde van de Algemene kerkenraad 
doet verslag van wat is besproken.  
Omdat een aantal ambtsdragers aftre-
dend zijn maar zich niet herkiesbaar 
stellen zal de gemeente worden ge-
vraagd namen in te dienen. Verwezen 
wordt naar het bericht in Bethelnieuws 
van 26 september. Omdat het advies 
van de Protestantse Kerk over wat de 
landelijke versoepelingen betekenen 
voor de kerk nog niet bekend was kon 
geen besluit worden genomen. Wel is 
van gedachten gewisseld hierover waar-
bij duidelijk werd dat er een spannings-
veld is tussen aandacht voor kwetsba-
ren en het verlangen weer “vrij” naar de 
kerk te komen. Inmiddels is het advies 
van de Protestantse Kerk bekend en is 
een besluit genomen over de versoepe-
lingen in onze wijkgemeente. U leest 
hierover elders in Bethelnieuws. Op 31 
oktober is er een doopdienst waar naar 
verwachting drie ouderparen hun kind 
zullen laten dopen. Op 9 oktober is er 
een bezinningsdag voor de kerkenraad. 
Zuster Deelen sluit tenslotte de verga-
dering. 
 
Namen noemen voor ambts-
dragers 
Zoals vorige week bekend gemaakt 
wordt u als gemeente uitgenodigd na-
men te noemen voor de vacatures die 
komend jaar ontstaan doordat ambts-
dragers die aftredend zijn zich niet her-
kiesbaar stellen. Het betreft de vacature 
Ouderling Vorming en Toerusting, twee 
vacatures Diaken en de vacature Ou-
derling Kerkrentmeester. Waar het be-
treft de kerkrentmeester zou iemand 
met financiële kennis de voorkeur heb-
ben. Voor één van de vacatures diaken 
heeft iemand die affiniteit met ouderen 
heeft de voorkeur.  
Aftredend maar herkiesbaar zijn Gerrit 
Versteeg (diaken) en Dita Verhoek (ou-
derling pastoraat senioren). Tenzij voor 
de aftredende ambtsdragers die zich 
herkiesbaar hebben gesteld andere na-
men door de gemeente worden voorge-
dragen zullen broeder Versteeg en zus-
ter Verhoek worden herkozen.  
De gemeente wordt gevraagd om na-
men te noemen van gemeenteleden, die 

de vacatures zouden kunnen invullen. U 
kunt deze namen schriftelijk (en onder-
tekend) of per mail tot uiterlijk maandag-
middag 11 oktober voor 17.00 uur stu-
ren naar de scriba Marijke van Eck (Sa-
natoriumlaan 14a of scriba@bethel-
zeist). Wilt u per vacature aangeven 
welke gemeenteleden u daarvoor ge-
schikt acht? 
 
Regeling kerkdiensten per 3 
oktober  
Uitgangspunt is dat we de adviezen van 
de landelijke kerk zoveel mogelijk 
volgen. 
Deze adviezen komen neer op: 
• Heb aandacht voor de kwetsbaren 
• Houd gepaste afstand/zoek de 

grenzen niet op 
• Geen gebruik Coronapas of nega-

tief testbewijs 
• Blijf thuis als er gezondheidsklach-

ten zijn (hoesten, niezen, koorts). 
 

Deze adviezen sluiten een paar opties 
uit: 
1. Alles vrij laten. Immers dan komen 

er zoveel gemeenteleden dat ge-
paste afstand niet mogelijk zal zijn.  

2. We beschermen door controle op 
QR-code of negatief testbewijs. 

 
De nieuwe regeling met ingang van 3 
oktober wordt: 
 
Morgendienst 
• Elk vak blijft bestaan uit te vullen 

rijen afgewisseld met vrije rijen. 
Daarbij wordt invulling gegeven aan 
gepaste afstand. Immers als alle 
rijen gebruikt worden, komen we bij 
de oude situatie uit. 

• Binnen elke rij dienen gemeentele-
den per huishouden een gepaste 
afstand te bewaren tot een ander 
huishouden (dus niet helemaal aan-
schuiven). Respecteer als iemand 
aangeeft wat meer afstand te willen 
houden. 

• Per vak worden er 40 gemeentele-
den uitgenodigd. Dit is een toe-
name van 15 per vak. Dit groter 
aantal kan worden verkregen door-
dat er wat meer mensen kunnen 
gaan zitten op een rij en het gebruik 
van de eerste rij (stoelen). De ker-
kenraad gaat weer in de banken 
voorin zitten. 

• De laatste 4 rijen van vak 2 + 3, on-
der het balkon, zijn gereserveerd 
voor gemeenteleden die de 1,5 me-
ter willen handhaven. Bij welke in-
gang van de kerk ze ook naar bin-
nen komen, ze kunnen naar deze 
rijen toelopen. Als blijkt dat deze 
ruimte te gering is, kan worden be-
sloten om de 1,5 meter zone uit te 
breiden. 



 

 

• De ontvangstcoördinatoren bij een 
bepaalde ingang zoeken een plek 
in het vak bij die ingang. 

• Op het balkon (=vak 3) kunnen 30 
gemeenteleden plaatsnemen. 

• In totaal zijn er circa 15 personeels-
leden in de kerk (verspreid). 

 
Samenvattend: we kunnen i.p.v. 150 nu 
205 gemeenteleden naar de kerkdienst 
laten komen, kwetsbaren en anderen, 
die moeite hebben met het loslaten van 
de 1,5 meter, beschermen en we 
houden een gepaste afstand. Als 
kwetsbaren de morgendienst te druk 
vinden, dan bestaat de mogelijkheid om 
naar de middagdienst te gaan (zie 
hieronder). Afschaffing van het 
reserveren is helaas niet mogelijk, maar 
dat geldt voor elke optie, behalve door 
alles vrij te geven. Daar zijn we helaas 
nog niet aan toe. Momenteel zijn er per 
dienst 225 inschrijvingen, dus dat 
betekent dat er elke dienst 20 
gemeenteleden niet genodigd zullen 
worden. Dat betekent dat een 
gemeentelid gemiddeld 1 x in de 10 
weken niet aan de beurt is. Dat valt te 
overzien. Bij toenemende aanmeldingen 
zal dat uiteraard vaker zijn. Daarom: als 
je niet kunt, laat het tijdig weten en blijf 
niet zomaar weg. Dan is er meer plaats 
voor anderen. 
 
Middagdienst 
We houden de huidige regeling aan, 
dus vrije inloop en strikte handhaving 
(binnen de rijen) van de 1,5 meter.  
Deze regeling geldt tot en met 31 
oktober (dus voor 5 weken). In de 
kerkenraadsvergadering van 27 oktober 
wordt de regeling geëvalueerd en zo 
mogelijk aangepast per 7 november. We 
zullen altijd de actuele ontwikkelingen 
(persconferentie) in de gaten blijven 
houden. 
 
Nogmaals: we willen van het 
aanmeldsysteem af, maar onze 
morgendiensten worden te goed 
bezocht om dat toe te staan. De 
kerkenraad kijkt uit naar het moment 
waarop dat wel kan.  
 
Jeugd 
 
Leiding gezocht 
Beste gemeenteleden, 
Inmiddels is het jeugdwerk gestart en 
zijn er alle mooie avonden en gesprek-
ken geweest. Helaas kan de meisjes-
club niet wekelijks worden gegeven we-
gens een dringend tekort aan leiding. 
Heb je nog ruimte om dit belangrijke 
stukje werk te ondersteunen, meld je 
dan graag aan! Het zou jammer zijn als 
het winterseizoen voor deze meiden dit 
jaar vanwege een tekort aan leiding on-
derbroken moet worden. Ook bij de 

tienerclubs kunnen extra mensen goed 
gebruikt worden. Wil je eerst een 
avondje bij een van de clubs mee-
draaien om te kijken of het iets voor je 
is? Dat kan. Stuur voor meer informatie 
of om je aan te melden een mail naar: 
sonnenberg@bethelzeist.nl. 

 
Vakantiebijbelclub  
Hoi jongens en meiden, 
Binnen een maandje is ’t alweer tijd voor 
ons vakantiebijbelfeest! Wij zien er 
enorm naar uit. De voorbereidingen zijn 
in volle gang en ’t lijkt erop dat we ‘ge-
woon’ bij elkaar kunnen zijn in de 
Nieuwe kerk. Heel fijn. Even een herin-
nering voor jullie, dat je de dagen vrij-
houdt in de agenda: 20, 21 en 22 okto-
ber!  
‘Hallo, contact!’, daar gaat het om. Con-
tact met God kan op zoveel verschil-
lende manieren en daar leren we meer 
van. Vergeet niet alvast wat vriendjes, 
vriendinnetjes, buren, neefjes of nichtjes 
uit te nodigen, iedereen is van harte 
welkom! 
 
Groetjes, Anne Vergunst, Anne Nijen-
huis, Annemarie van Nes, Brenda van 
de Hoog, Karin Lekkerkerker, Lydia Nij-
hof, Marja Giebel, Marleen Schipper en 
Trynsje Cuperus.  
 
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 de 
QR-code: 
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 06-
25212269 
 

Jongerenevent Into the Wild  
Nieuw jongerenevent in Zeist: Into the 
Wild. Ben jij tussen de 12-20 jaar? Op 
zondag 10 oktober organiseert Interker-
kelijk Jeugdwerk Zeist (een samenwer-
kingsverband van kerken in Zeist en 
omgeving) een event voor jongeren bij 
de Boskapel in Zeist. Het begint om 
18.30 uur. Er is gratis pizza, een hoop 
gezelligheid, diverse toffe groepsspellen 
(waaronder een VR escape room) en 
een optreden van Marc Floor. Je kunt 
jezelf (of je hele jeugdgroep) aanmelden 
via 
https://forms.gle/5wHG2FUV998hE4tg8 
Voor meer nieuws volg je 
@into.the.wild.zeist op Instagram of 
neem contact op met Geeske: gees-
kedonze@pkn-zeist.nl of 06-25212269.  
 
Overige berichten 
 
Liturgiecommissie 
Sinds het najaar van 2019 is de liturgie-
commissie op diverse momenten actie-
ver bij de liturgie betrokken. Er vindt af-
stemming plaats met predikanten en 
rondom hoogtijdagen wordt de liturgie 
extra ingekleurd. Hiervoor maken we 
gebruik van verschillende talenten in de 
gemeente en putten we uit een rijke 
schat aan liederen (denk aan psalmen, 
gezangen, Engelse hymnes, Taizé, Op-
wekking, Sela, kinderliederen etc.). Om 
een en ander een vastere vorm te ge-
ven willen we musici gaan inroosteren 
en hen vragen rondom welk genre ze bij 
voorkeur een lied willen vertolken. Als 
musici valt hier te denken aan een klein 
combo, zanggroep, kinderkoor, orgel, 
etc. We menen dat we door deze mix 
aan liederen en talenten recht doen aan 
de diversiteit van de gemeente. Vind je 
het leuk om ingeroosterd te worden en 
een bijdrage te leveren aan muziek in 
de eredienst, geef je dan op via de vol-
gende link: https://forms.gle/StPXfT-
QuUzMuwYfS9  
Verder nodigen we alle musici uit voor 
een Bethel-jamm-sessie op 26 oktober. 
Iedereen die geïnteresseerd is neemt 
zijn/haar instrument of stem mee en we 
gaan een avond heerlijk muziek maken 
in verschillende samenstellingen. Dus of 
je nu wekelijks speelt of dat je je instru-
ment eigenlijk al een tijdlang weer van 
zolder wilt halen: meld je aan en deel in 
de muzikale vreugde!  
Heb je vragen of ideeën, we zijn te be-
reiken via het mailadres:  
liturgiecommissie@bethelzeist.nl  
 
Hartelijk groet namens de liturgiecom-
missie, Theo, Edwin, Jan-Peter, Naomi, 
Willeke, Willine 
 
 
 
 



 

 

Belijdeniscatechese 
Enkele weken geleden meldde ik in het 
Bethelnieuws dat er weer de mogelijk-
heid is om belijdeniscatechese te vol-
gen. Enkele leden leden hebben zich 
reeds opgegeven. Een eerste datum 
voor ontmoeting is gepland. Misschien 
zijn er nog meer jongeren of ouderen 
die zich bij deze groep willen aansluiten. 
Ook al weet je nog niet zeker of je belij-
denis wil toen. Tijdens onze sessies 
kunnen we daar dieper op ingaan. De 
ervaring leert dat een winter met elkaar 
in gesprek gaan over geloofsvragen 
heel zinvol en inspirerend is. Ook wor-
den onderlinge contacten meestal ver-
diept. Ik zie uit naar je eventuele reactie.  
 
Ds. Wijnand Sonnenberg, 06-26642280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMEGA 3.0 
Hierbij nog even een 
herinnering aan de nieuw 
OMEGA cursus. Op DV 7 
oktober is er een 
informatiemoment in de wijkzaal bij de 
Sionskerk om 10.30 uur. Inloop vanaf 
10.00 uur. Afsluiting om 12.00 uur. De 
cursus start op 21 oktober. Aanmelden 
bij: Lia Verboom (Bethel), Theo van den 
Bos (Bethel), Kees Goethals (De Bron), 
Rosina Buizer (Pniël) en Rijk Roelofse 
(Pniël). 
 
Zendingsgebedskring 
De volgende gebedskring is op donder-
dagavond 7 oktober van 19:30-20.30 
uur in de kleine zaal van het Lichtpunt. 
Van harte welkom om mee te bidden en 
te danken. Hartelijke groet, Mathilde 
Oosterhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komende diensten 
 
Zondag 10 oktober 2021 
10.00 uur ds. R. de Koning Gans (Oude-
water) 
17.00 uur ds. D. de Bree (Utrecht) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep.nl en Youtube. 
 
 


