
 
Zondag 24 oktober 2021 
Jaargang 20:37 
Nieuwsbrief van Hervormde 
wijkgemeente Bethel binnen de 
Protestantse Gemeente Zeist. 
Reacties en kopij voor de volgende 
week zijn tot woensdag 17.00 uur 
welkom bij: 
Jacobine Hogendoorn, Gerlien 
Spijkerboer en Ies Visser 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

 

Welkom! 
Op zondag 26 september) gaat 
in de ochtenddienst om 10.00 
uur voor drs. J. Wienen 
(Haarlem) en bespeelt Edwin 
Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17.00 uur gaat dr. 
B.J.G. Reitsma (Ermelo) voor en 
wordt het orgel gespeeld door 
Leen Mijnders. Deze diensten 
zijn via Kerkomroep.nl en de 
Youtube-link te volgen. 
Voor beide diensten hoeft u zich 
niet vooraf aan te melden. Vanaf 
31 oktober geldt dat wel weer 
voor de ochtenddienst. Zie ook 
Richtlijnen diensten. 
 
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 
Vanwege de afsluitende dienst 
van de Vakantie Bijbel club in de 
Sionskerk vanmorgen, komt de 
kindernevendienst te vervallen. 
 

 

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 
 

Vanuit de diaconie 
Inzamelingsactie  

 
Momenteel maken zo’n 130 
gezinnen (550 personen) gebruik 
van de Voedselbank. Sinds twee 
jaar worden er geen standaard 
pakketten meer uitgedeeld, maar 
heeft de Voedselbank een winkel 
waarin mensen middels een 
puntensysteem boodschappen 
kunnen doen. Op deze manier 
kiezen mensen zelf wat ze nodig 
hebben en lekker vinden. Een 
aantal producten krijgen ze 
gratis mee. De tas met 
boodschappen voorziet voor 
ongeveer de helft van de week in 
levensonderhoud.  
In week 43 is er vanuit onze 
wijkgemeente weer een 
inzameling voor de 
Voedselbank: 
- woensdag 27 oktober van 10 
tot 13.30 uur bij ’t Lichtpunt 
- vrijdagavond 29 oktober tussen 
18.30 en 18.45 uur net voordat 
de clubs starten bij ‘t Lichtpunt 
- zondag 31 oktober bij beide 
diensten (bij alle ingangen staat 
een krat)  
 

Er is vooral behoefte aan: 
- blikken kippensoep 
- flessen zonnebloemolie 
- coffeepads ‘Regular’ voor een 
Senseo-apparaat (merk maakt 
niet uit) 
- pannenkoekenmeel naturel 
(GEEN volkoren)  
- azijn 
- honing (flesje of pot, mag 
allebei)  
Uiteraard mag u ook andere 
(houdbare) producten doneren, 
maar liever GEEN: rijst, pasta en 
pindakaas, omdat daar 
momenteel een overschot aan is 
bij de Voedselbank.  
Mocht u liever een gift over 
willen maken, dan kan dat op 
NL96INGB0663911494 t.n.v. 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. actie 
Voedselbank Bethel 31 maart.  
Bij de ingang staat ook een 
collectemandje, speciaal voor de 
Voedselbank, waarin u contant 
geld kunt doneren. Uiteraard is 
ook in de Bethelapp een item 
beschikbaar om een bedrag over 
te maken.  
Van de giften worden ook weer 
producten ingekocht.  
Van harte bij u aanbevolen, 
namens de wijkdiakenen, Marion 
Deelen 
 

Bijeenkomsten/ 
kringen  
Liturgiecommissie 
Sinds het najaar van 2019 is de 
liturgiecommissie op diverse 
momenten actiever bij de liturgie 
betrokken. Er vindt afstemming 
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, 
Opwekking, Sela, kinderliederen 
etc.). Om een en ander een 
vastere vorm te geven 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 volgende link: 

http://www.bethelzeist.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
mailto:scribabethelzeist@gmail.com
mailto:roosendaal@bethelzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
http://www.bethelzeist.nl/
https://site.skgcollect.nl/155/gift/formulier.html?id=3640


https://forms.gle/StPXfTQuUzMu
wYfS9  
Verder nodigen we alle musici uit 
voor een Bethel-jamsessie 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 
instrument 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 bereiken via het mailadres: 
liturgiecommissie@bethelzeist.nl  
Hartelijk groet namens de 
liturgiecommissie, 
Theo, Edwin, Jan-Peter, Naomi, 
Willeke, Willine 

 

Overige berichten 
Reformatieherdenking 29  
oktober 2021 
 
 
 
Welkom op de jaarlijkse 
interkerkelijke 
Hervormingsavond op DV 
vrijdagavond 29 oktober om 
19:30 uur in de Oude Kerk van 
Zeist, 1e Dorpsstraat 1.  Ds. 
G.M. van Meijeren zal de 
meditatie verzorgen en ds. J. 
Hoefnagel de sluiting. Naast de 
diverse samenzang zal deze 
avond verder muzikaal omlijst 
worden door Mannenensemble 
Cantare o.l.v. André van Vliet. 
Tevens zal André de piano 
bespelen en Jochen de Gier het 
orgel. 
Mede gezien de Corona periode 
zien we echt uit naar uw komst!  
Mogen we u en jou deze avond 
verwelkomen?  
Ook is deze avond online te 
volgen via: 
www.youtube.nl/pnielzeist 
De toegang is gratis. Wel wordt 
er een (online) collecte 
gehouden voor de onkosten en 
in het bijzonder voor het werk 
van de “Spaanse Evangelische 
Zending” (SEZ). Al vele jaren 
wordt deze 
Reformatieherdenking door het 
interkerkelijk Zeister comité van 
de (SEZ) georganiseerd. Met als 
voornaamste doelen om het 
goud van de reformatie extra te 
belichten en om elkaar, 
interlokaal, over de kerkmuren 
heen onder hét Woord - Sola 
Gratia - te mogen ontmoeten. 

Hoe brood nodig om te focussen 
op wat ons verbindt i.p.v. wat 
ons scheidt. Als u niet kan 
komen en dit mooie doel toch wil 
steunen, dan kunt u uw gift 
overmaken op banknummer: 
NL63 INGB 0000 327910 t.n.v. 
comité Spaanse Evangelische 
zending. Of via de getoonde QR 
code. 

 
Meer over de SEZ willen weten? 
Kijk dan op www.sez.st of mail 
naar 
willemvandenborn@gmail.com 
Tot DV de 29ste!  
Hartelijke groeten van Pieter 
Oskam Jr., Bert Schipper en 
Corine & Willem van den Born 
 

 
Open avond over de 
Nieuwe Bijbelvertaling, 
NBV21  
Vertalen kan altijd nog beter – 
vandaar dat na de NBV, uit 
2004, nu de NBV21 verschijnt. 
Meer dan 12.000 wijzigingen zijn 
in de ‘oude’ NBV doorgevoerd, 
vaak op grond van kritische 
opmerkingen van lezers.  
Op deze avond zal ds. Roel 
Bosch met u de weg van oude 
tekst naar vertaling volgen, met 
de hindernissen onderweg. Zo 
komen we ook langs andere 
vertalingen. We letten ter 
vergelijking vooral op de 
Herziene Statenvertaling, HSV, 
die in 2010 verscheen, in 2016 in 
een herziene versie, en op de 
Bijbel in Gewone Taal, BGT, 
2014. In sommige bijbelboeken, 
bijv. Psalmen, is in de vertaling 
NBV21 niet veel veranderd. 
Andere boeken waren toch wat 
al te fantasievol vertaald. Of de 
vertalers gaven ook een soort 
uitleg, die niet nodig was. Een 
paar voorbeelden bekijken we 
beter. Na deze avond heeft u 
vast een beter beeld van welke 
bijbelvertaling bij u past!  
NoorderLichtkerk, Bergweg 92b, 
woensdag 27 oktober.  
Koffie, inloop 19.45, programma 
20.00-21.45 uur. 
Meer informatie over de NBV21 
op nbv21.nl . 
 

 

Komende diensten  
Zondag 31 oktober 2021 

10.00 uur: ds. J. Scheele 
Goedhart (Vijfhuizen)  
17.00 uur  ds. C.A. van der 
Graaf (Heerde) 
 

De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 

 

Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee 

diensten, een ochtenddienst 

(10.00 uur) en een middagdienst 

(17.00 uur). Per dienst zijn 

maximaal 205 gemeenteleden in 

de kerk aanwezig. Om aanwezig 

te zijn in de ochtenddiensten, 

geeft u zich op via het Google-

inschrijfformulier. Dit geldt weer 

vanaf de ochtenddienst van 31 

oktober as. Voor de 

middagdiensten is opgeven niet 

nodig. 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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