
 

Zondag 5 december 2021 

Jaargang 20.43 

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 5 december 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor 
ds. C.M.A. van Ekris en bespeelt 
Jochen de Gier het orgel. In de dienst 
om 17.00 uur gaat ds. A.J.P. de Pater 
voor en wordt orgel gespeeld door 
Edwin Droogendijk. 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 
Zie onze website www.bethelzeist.nl 
voor de liturgie van de diensten. 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 5 
december 2021 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 6  
Groep 1/2 - in de zaal achter 't Lichtpunt 
(Arianne van Ekris) 
Groep 3/4 - in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer) (Sarine 
Toenders) 

Groep  5/6 - in de Consistorie, rechts 
van de preekstoel (Annelous Mchielsen 
en Marije) 
 
In de kindernevendienst wordt gewerkt 
aan het Kerstproject, vandaag over  
Ruth 2  
Ruth en Boaz ontmoeten elkaar  
God heeft oog voor iedereen, Israëliet 
en vreemdeling. Hij deelt zijn liefde uit 
en gebruikt daarvoor mensen als Boaz, 
die Ruth en Noömi laat delen in zijn 
oogst.   
  
Op het land van Boaz mag Ruth aan het 
werk. Zij probeert de kost te verdienen 
voor haar schoonmoeder en zichzelf. Ze 
stelt zich dienstbaar op. Datzelfde geldt 
voor Boaz die rijk en invloedrijk is; hij 
heeft oog voor de armoede van Ruth en 
Noömi. Hij laat hen in naam van God 
delen in zijn oogst. Ruth oogst veel 
gerst. Er dankzij de gulheid van Boaz 
zijn de eerste zorgen om eten en werk 
voorbij. Maar het belangrijkste is dat 
Ruth niet teleurgesteld raakt in Israëls 
God, bij wie ze is gaan schuilen. Hij 
maakt zijn naam waar: juist kwetsbare 
mensen die op Hem hopen kunnen op 
Hem rekenen. Alsof God ons wil leren: 
mijn redding komt juist voor die mensen. 
Wees dienstbaar aan God zoals je bent 
en Ik maak het goed. 
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud gebouwen (K) 
 
 
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 
Bron: Heidelberger Catechismus 
Zondag 48 
Vraag 123: Wat is de tweede bede? 
Antwoord: Uw rijk kome. Dat wil zeggen: 
regeer ons zo door Uw Woord en Uw 
Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer 
aan U onderwerpen; bewaar Uw kerk en 
breid haar uit; vernietig de werken van de 
duivel en elke macht die zich tegen U 
verheft, evenals alle boze plannen die 
tegen Uw heilig Woord beraamd worden; 

totdat de volkomenheid van Uw rijk 
aanbreekt, wanneer U alles zult zijn in 
allen.  
 
Bron: Joodse Kaddishgebed (deels) 
Moge zijn grote naam verheven en 
geheiligd worden 
in de wereld die hij geschapen heeft naar 
zijn wil. 
 
Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw 
leven en in uw dagen 
en in het leven van het gehele huis van 
Israël, 
weldra en spoedig. 
 
Vanuit de kerkenraad 
Besluiten in verband met de nieuwste 
coronamaatregelen 
In lijn met het advies van de PKN is 
besloten dat de zondagse middagdienst 
voor de tijd dat de maatregelen gelden 
om 16.00 uur begint. Ook is besloten 
dat de gemeenteactiviteiten in de avond 
(jeugdwerk, kringen etc.) geen doorgang 
kunnen vinden, althans niet na 17.00 
uur. Indien men dat wil kan een kring / 
club in de ochtend of middag 
samenkomen.  Door de nieuwe 
maatregelen worden contacten in veel 
gevallen dus weer beperkt. De 
kerkenraad zal zich erover buigen op 
welke wijze er toch ruimte gegeven kan 
worden aan activiteiten en hoe wij op 
andere wijze met elkaar verbonden 
kunnen blijven.  
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe 
om te gaan met de diensten rond de 
Kerst. Het CIO gaat hierover nog in 
overleg met de minister en op 14 
december is er ook weer een nieuw 
weegmoment. 
Voor het overige blijven de eerdere 
regels van kracht: bij klachten blijf thuis, 
ontsmet uw handen bij binnenkomst, 
houdt voldoende afstand bij 
binnenkomst van en vertrek uit de kerk 
en draag een mondkapje. Ook moet bij 
het plaatsnemen in de kerk de 1,5 meter 
in acht worden genomen. 
 
Ventilatie 
In verband met een goede ventilatie 
gaan de deuren van de kerk geruime tijd 
voor aanvang open. Met de dalende 
temperaturen betekent dit dat het in de 
kerk kouder is dan u gewend bent. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. Een extra 
dikke jas of trui doet wonderen. 
 
Jeugd 
Kinderkerstviering 
Op zondag 19 december om 16.00 uur 
is het Kinderkerstfeest voor de kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Het thema is: 
Kom maar gewoon zoals je bent. We 
willen je vragen om je voor de dienst 
aan te melden, zodat we weten hoeveel 
kinderen we kunnen verwachten. En je 
kunt vooraf aangeven welk cadeau je 
graag zou willen hebben.  



We hopen dit jaar ook ouders te kunnen 
verwelkomen, maar die situatie houden 
we goed in de gaten. Meer informatie en 
aanmelden/doorgeven cadeau kan via 
dit formulier: 
https://forms.gle/LZkNt1HNjmnnWQCq5  
Wil je echt een cadeau kunnen kiezen, 
meld je dan voor 6 december aan.  
 
Adventsprojectlied 
Afgelopen zondag zijn we gestart met 
het adventsprojectlied. Wil je het lied 
thuis ook zingen, dat kan. Je kunt het 
hier vinden: 
https://www.youtube.com/watch?v=2WS
i-lz6G0E  
 
Kerstchallenge 
Op zaterdag 18 december is er vanaf 
18.00 uur een (coronaproof) 
Kerstchallenge voor kinderen (vanaf 
ongeveer 8 jaar) en jongeren. Zet de 
datum dus vast in je agenda.  
 
Contributie jeugdclubs 
Het clubseizoen 2021-2022 is alweer in 
volle gang en een hoop jeugd heeft 
alweer een aantal mooie clubavonden 
gehad. 
We zijn dankbaar dat het clubwerk ook 
in deze tijd door mag gaan. 
Om dit mogelijk te maken is er echter 
ook geld nodig, dus als het goed is heeft 
u als ouder al een contributiebrief gehad 
voor de club van uw kind. 
Er is dan ook al een groot aantal 
contributie bijdragen binnengekomen, 
veel dank daarvoor! 
Er ontbreken echter ook nog een aantal 
contributie bijdragen voor dit seizoen. 
Dus mocht de contributiebrief 
onverhoopt aan de aandacht ontschoten 
zijn of is de brief niet goed 
aangekomen, bij deze opnieuw de 
gegevens: 
 
De contributie bedraagt: 
Jongens en meisjes van  
6-12 jaar                                 €17,50 
Stuif-in                                    €20,- 
TheTorch                                €25,- 
Bankrekeningnummer: 
NL79INGB0002801607 tnv Jeugdwerk 
Hervormde Wijkgemeente Bethel 
Wij rekenen op uw bijdrage, hartelijk 
dank alvast! 
Jan Jaap de Wit,  
Penningmeester Jeugdwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijeenkomsten en 
kringen 
De Bron 
Na ‘lang wikken en wegen’ is besloten 
de sobere Kerstviering van woensdag 
15 december 2021 NIET te laten 
doorgaan. 
De jongste overheidsbeperkingen 
nopen ons helaas tot dit besluit. 
Wij rekenen op uw begrip. 
Zodra versoepeling van deze 
maatregelen intreedt, spelen wij daar 
onmiddellijk op in en hoort u nader van 
ons. 
Wij wensen u moed en vertrouwen maar 
bovenal Gods onmisbare Nabijheid in 
deze bijzondere tijden. 
Info T. 0306955169. 
 
Kerstzang voor Iedereen afgelast 
Deze laagdrempelige Kerstzangdienst 
die gepland stond voor zondag 12 
december, gaat niet door. 
Jan-Gerrit Vrieling, 
voorzitter Kerstzang voor Iedereen: 
‘Door de vele coronabesmettingen en 
de oplopende druk in de ziekenhuizen 
vinden wij het niet verantwoord deze 
zangdienst door te laten gaan. Volgend 
jaar hopen we groots uit te pakken met 
de 50ste editie van de 
traditionele Kerstzang voor Iedereen die 
plaatsvindt op 11 december 2022.’ 
Wij hopen u dan te verwelkomen in de 
Nieuwe Kerk. 
Commissie Kerstzangdienst voor 
Iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komende diensten  
Zondag 12 december 2021 
10.00 uur ds. D. van den Born          
(Hei- en Boeicop) 
(Kerstzang voor iedereen afgelast) 
 
Richtlijnen diensten 
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 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. 
 
 
 
 


