
 

Zondag 27 juni 2021 

Jaargang 20.26 

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 Spijkerboer en Ies Visser 

e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

Deze week verzorgd door:  
Cees Bourgeois 

 

Welkom! 
Op zondag 27 juni 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat 
voor ds. F. van Roest (Zeist) en 
bespeelt Martin den Boer het orgel. 
In de dienst van 17.00 uur gaat  
ds. J. Scheele Goedhardt 
(Vijfhuizen) voor en wordt orgel 
gespeeld door Leen Mijnders. 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), waar 
vanaf 13 juni 2021 per dienst 
maximaal 110 gemeenteleden in de 
kerk aanwezig zullen zijn. Vanwege 
de corona-maatregelen moet u zich 
voor de diensten opgeven als u 
aanwezig wilt zijn. 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 worden niet meer 
geprojecteerd, maar kunt u wel 
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. Behalve het 
slotlied, dat mag worden 
meegezongen op praat-niveau, 
worden de overige vooralsnog 
gezongen door de zanggroep. 
 
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 diensten op zondag 27 
juni 2021 is er kindernevendienst. In 
de ochtend geleid door I. Randewijk 
met hulp van A. Michielsen. De 
kinderen horen uit Gen. 19  het 
verhaal over Lot die wordt gered uit 
Sodom. Tijdens de middagdienst is 
er voor de kinderen uit groep 1 – 4 
een Bijbelverhaal en een kleurplaat. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Predikantsplaatsen (K) 
Avondmaalscollecte: St. Peter 
Tabora Secondary School 
(Tanzania) 
 
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! 

 
 

de Diakenen en Kerkrentmeesters 
 

Vanuit de diaconie 
 
Avondmaalscollecte zondag 27 
juni: St. Peter Tabora Secondary 
School (Tanzania) 

 

 

 
Hoewel er geen Corona-cijfers 
bekend zijn in Tanzania, heeft dit 
virus wel veel impact op het leven 
van de mensen. Er kan nauwelijks 
getest worden, maar wel sterven er 
meer mensen dan normaal, wat 
erop wijst dat ook in Tanzania 
Corona veel slachtoffers maakt. 
 
Jan en Lia Verboom kennen ds. 
Elias Musigwa al 14 jaar en hebben 
regelmatig contact met hem. Naast 
zijn werk als predikant is hij 
directeur van de St. Peter Tabora 
Secondary School. Deze 
middelbare school heeft een 
kostschool waar de leerlingen 
gedurende hun schooltijd ook 
wonen. Elias vroeg ons om 
sponsors te zoeken voor zijn school. 
Sommige ouders kunnen nauwelijks 
schoolgeld betalen en dat betekent 
dat zij hun kinderen van school 
moeten halen. 
De prijzen voor voedsel zijn door de 
crisis verdubbeld. De school heeft 
daardoor te weinig geld voor 
onderwijsmiddelen en voedsel voor 
de kinderen op de kostschool.  
 

 
 

Elias gaf aan dat hij 6000 dollar 
nodig heeft tot juni 2022 om voedsel 
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te kunnen kopen. We willen hier met 
de Avondmaalscollecte een bijdrage 
aan leveren. Tevens zal de centrale 
diaconie een bijdrage overmaken. U 
kunt uw gift zo geven: 

• Bij de uitgang staat een 
vierde collecteschaal. 

• Bij de link van de QR-code 
is een extra optie 
beschikbaar.  

• Overmaken via 
NL96INGB0663911494 
ten name van ‘Diaconie 
van de Protestantse 
Gemeente Zeist’ o.v.v. 
‘Avondmaalscollecte 
Bethel 27 juni’.  

 

Van harte bij u aanbevolen! 

 

 
De 3e Inzamelingsactie 
Voedselbank 
 
Er is voor de zomer nog één 
inzamelingsactie voor de 
Voedselbank. U kunt de producten 
op meerdere momenten afgeven: 
 

• Woensdag 30 juni 
Koffieochtend  10.00 – 
13.30 uur), buiten bij 't 
Lichtpunt. 

• Zondag 4 juli (ochtend- en 
middagdienst), bij de 
ingang waar u bent 
ingedeeld.  

• Van 28 juni t/m 2 juli 
(17.00 – 21.00 uur), bij 2 
diakenen thuis. Bij Marc: 
Brugakker 5841 en 
Marion: Albert 
Plesmanring 10 (Huis ter 
Heide).  

 
Deze keer is vooral behoefte aan: 
kaas, appelmoes, chicken tonight, 
bami speciaal kruiden, nasi 
speciaal kruiden, pastasaus, 
pindasaus, sinaasappelen, 
mandarijnen, blikjes Smac, ketchup 
en margarine (bak en smeer). 
Uiteraard kunt u ook andere 
houdbare producten doneren 
 
Mocht u liever een gift willen 
overmaken, dan kan dat op NL96 
INGB 0663 9114 94 ten name van 
‘Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist’ o.v.v. ‘Actie 

Voedselbank, Bethel, 4 juli 2021’. 
Ook staat er een collectebakje bij 
de ingang waarin contant geld of 
collectebonnen gedoneerd kunnen 
worden.  
 
Van harte bij u aanbevolen,  
namens de wijkdiakenen, Marion 
Deelen 
 
 

Bethelmensen 
 
Dank 
50 jaar geleden gaf ds. C. den Boer 
ons de trouwtekst "Deze 
verborgenheid is groot; doch ik zeg 
dit, ziende op Christus en op de 
gemeente". De verbinding met Zijn 
gemeente is ook nu groot. Dat 
bleek uit voorbede en vele 
felicitaties die wij ontvingen. 
Wij danken u daar hartelijk voor. 
 
Gerard en Marijke van Delft-
Verhoek 
 

 
Overige berichten 
 
Zendingsgebedskring 
 
De volgende gebedskring is 
donderdagavond 1 juli van 19.30-
20.15 uur in de kleine zaal van  
‘t Lichtpunt. Van harte welkom om 
mee te bidden en te danken.  
 
Hartelijke groet, Mathilde 
Oosterhuis 
 
 

 
 
De CSFR – ontmoeting, 
overtuiging en ontplooiing 
 
Beste aankomende student, 
 

Nog even en dan breekt er een 
nieuwe levensfase aan: het 
studentenleven! Een prachtige tijd, 
waarin je een studie doet die bij jou 
past en waarin je jezelf kan 
ontwikkelen. Een mooie aanvulling 
op de studententijd vormt het 
lidmaatschap van een 
studentenvereniging. Wij nodigen je 
van harte uit om lid te worden van 
de CSFR. 
 
De CSFR is een christelijke 
studentenvereniging met disputen in 
alle grote studentensteden. Zij heeft 
tot doel om christelijke studenten 
samen te brengen en met elkaar de 
gereformeerde beginselen te 
bestuderen. Op deze manier leer je 
te staan voor je overtuiging en word 
je voorbereid op je rol in de kerk en 
samenleving. Dankzij bijbelkringen, 
lezingen en studiekringen krijg je de 
ruimte om je te verdiepen in 
uiteenlopende onderwerpen en 
jezelf te ontplooien. 
 
Daarnaast is de CSFR dé plek waar 
amicitia hoogtij viert. Amicitia komt 
tot uiting tijdens borrels, 
weekenden, gala’s, buitenlandse 
reizen en nog vele andere 
activiteiten. Het vormt de basis voor 
levenslange vriendschappen en 
herinneringen. Kortom, de CSFR is 
een plek waar iedereen een thuis 
kan vinden. 
 
Ben je overtuigd en wil je meer te 
weten komen over de CSFR? Neem 
dan deel aan de introductieweek! 
Ieder dispuut organiseert een 
introductieweek waarin je een goed 
beeld krijgt van de CSFR en 
erachter kunt komen of de 
vereniging iets voor jou is. Voor 
meer informatie over de 
introductieweken en de CSFR, kun 
je terecht op www.csfr.nl en onze 
sociale media. Tot snel! 
 
 

Komende diensten  
Zondag 3 juli 2021 

10.00 uur ds. A. Nayen (Andel) 
17.00 uur ds. G.C. Lock 
                 (Scheveningen) 
 
De diensten zijn te volgen via 
kerkomroep en youtube 
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