
 

Zondag 28 maart 2021 

Jaargang 20.13 

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

 
Welkom! 
Op zondag 28 maart 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor 
ds. G.J. van Meijeren (’s Graveland) en 
bespeelt Jochen de Gier het orgel.  
In de dienst om 17.00 uur gaat ds.        
J. Jongejan (H.I. Ambacht) 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 14 
maart 2021 per dienst weer maximaal 
30 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. Omdat 
gemeentezang in de diensten niet 
mogelijk is, blijven de liederen 
vooralsnog gezongen worden 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 28 maart 
2021 is er kindernevendienst, geleid 
door Lydie van Rinsum met hulp van 
Gideon (ochtend) en Charlotte (middag). 
De kinderen werken aan het 
Paasproject en horen uit Joh. 11 het 
verhaal over Ik ben de opstanding en 
het leven. 
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Orgels (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! 
 

 
 
de Diakenen en Kerkrentmeesters 
 
 

Jeugd 
4-12 jaar: Goede Vrijdag viering 
Op vrijdag 2 april om 10.00 uur is er de 
Goede Vrijdag kinderviering voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Het 
thema is: De tuin en het kruis. Anders 
dan anders geef je je dit jaar (net als 
met kerst) op voor de dienst. Er zijn veel 
kinderen welkom, vanwege corona 
kunnen helaas niet alle ouders 
meekomen. Aanmelden voor de dienst 
kan via dit formulier (uiterlijk dinsdag 30 
maart): 
https://forms.gle/vSaLkzS3rvvienKM6  
 
10 jaar en ouder: PaasChallenge 
Doe mee met de PaasChallenge – De 
Weg door Jeruzalem! Van 25 maart t/m 
5 april kun je in tweetallen meedoen met 
de #PaasChallengeZeist. Challenge 
betekent uitdaging en dat is precies de 
bedoeling van dit spel. Door het 
scannen van QR codes, waarbij je 
kriskras door heel Zeist fietst, word je 
uitgedaagd Jezus achterna te reizen 
door Jeruzalem. Je denkt na over jouw 
rol in dit verhaal, lost puzzels op en 
speurt naar de volgende locatie.  
De PaasChallenge is ontwikkeld door 
Jong Protestant en is geschikt voor 
mensen van 10 jaar en ouder. Meer 
informatie vind je in deze flyer. Je kunt 
ook je jeugdouderling om meer 
informatie vragen 
(sonnenberg@bethelzeist.nl/              
06-17506452). 
 
Save the date:  
toerustingsavond jeugdwerk 
Op 14 april zal er ’s avonds een 
toerustingsavond worden gehouden 
voor alle jeugdleiders, ouders met 
tieners en andere geïnteresseerden. 
Corjan Matsinger (eigenaar van Young 
en Holy) is als spreker uitgenodigd en 
zal spreken over relationeel 
jongerenwerk.  
Meer informatie volgt binnenkort. 
 
Vanuit de diaconie 

 
Inzamelingsactie Voedselbank! 
Aan het einde van deze maand is er 
weer een inzamelingsactie voor de 
Voedselbank. Er zijn meerdere 
momenten van 24-28 maart waarop u 
de producten kunt afgeven. 
Woensdag 24 maart Koffieochtend:  
Van 10 uur tot 13.30 uur, buiten bij 't 
Lichtpunt.  
 
Zaterdag 27 maart: 
Van 10 uur tot 12 uur, Drive-in bij ’t 
Lichtpunt.  
Voorafgaand aan de jongerendienst 
tussen 18.45 uur en 19.15 uur.  
Zondag 28 maart, zowel 's ochtends als 
's middags als u bent ingedeeld bij één 
van de diensten, bij de ingang waar u 
bent ingedeeld. 



Van 24-27 maart kunt u ook tussen 
18.00-20.00 uur producten afgeven bij 
twee diakenen thuis.  
Bij Marc: Brugakker 5841 en Marion: 
Albert Plesmanring 10 (Huis ter Heide).  
 
Deze keer is vooral behoefte aan: 
Eieren 
Kaas 
Chocomel 
Houdbare melk 
Mayonaise 
Pindakaas 
Allesreiniger 
Glorix 
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, 24-28 
maart. 
 
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 
 
Diaconaal nieuws 
Collecte jongerendienst 
zaterdagavond 27 maart 
Tijdens de jongerendienst zal 
gecollecteerd worden voor de 
sponsorkinderen, die door Bethel via 
organisatie Woord & Daad financieel 
worden ondersteund. Het gaat om 2 
jongens die (mede) dankzij onze steun 
naar school kunnen: Jorge uit de 
Filippijnen en Sudhakar uit India.  
Vanaf €30 in de maand kan een kind 
naar school! 
 
Hieronder zien jullie Sudhakar. Van 
Jorge hebben we helaas nog geen foto. 
 

 
 

 

De meeste jongeren en kinderen in 
Nederland hebben afgelopen jaar wel 
ervaren hoe fijn het is om écht naar 
school te kunnen. Digitaal les krijgen is 
nog altijd beter dan niets, maar het liefst 
gaan ze naar school, ook om daar 
vrienden te ontmoeten of vrienden te 
maken. Dat geldt ook voor Jorge en 
Sudhakar. In India en op de Filippijnen 
is het voor veel kinderen niet 
gebruikelijk om naar school te gaan, 
omdat hun ouders het niet kunnen 
betalen. 
 
Help je mee zodat deze jongens naar 
school kunnen, eten/drinken en kleding 
ontvangen?  
Tijdens de dienst zal via de QR-code 
een item voor deze collecte te zien zijn. 
Het bedrag dat je wilt geven, kun je ook 
overmaken op: NL96INGB0663911494 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. Sponsorkinderen 
Bethel 27 maart. 
Namens deze jongens heel erg 
bedankt! 
Jeugddiaken Marion Deelen.  
 
Collecte Heilig Avondmaal op  
vrijdag 2 april 
Computers voor St Peter’s Secondary 
School in Tabora (Tanzania) 
Op Goede Vrijdag 2 april zal de collecte 
bij het Heilig Avondmaal bestemd zijn 
voor de St. Peter’s Secondary School in 
Tabora, Tanzania. Dit is een middelbare 
school van de Anglicaanse Kerk. 
Directeur is Elias Musigwa (zie foto). 
 
Wij kennen Elias uit de tijd dat wij in 
Tanzania werkten. Daarna hebben we 
hem en zijn gezin een paar keer 
bezocht. Het was goed om te zien hoe 
hij naast zijn werk als predikant leiding 
geeft aan deze school met ruim 300 
leerlingen, zowel jongens als meisjes. 
Elias is bezig met het opzetten van een 
computerlokaal. Het doel is om 56 
computers beschikbaar te hebben voor 
de leerlingen. Op dit moment staat er 
nog niks. Het zou mooi zijn als wij als 
wijkgemeente kunnen helpen met de 
aanschaf van meerdere computers. 
Daarnaast zorgt Elias voor nog meer 
sponsors. 
 
Er zal gecollecteerd worden voor de 
aanschaf van computers die de 
leerlingen kunnen gebruiken.  
U kunt uw gift geven in de kerk (als u 
bent ingedeeld), gebruik maken van de 
QR-code of het bedrag overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. Collecte Heilig 
Avondmaal 2 april. 
Deze collecte wil de diaconie, samen 
met Jan en Lia Verboom van harte 
aanbevelen. 
 

 
 
 

 
 
Overige berichten 
 

 
 
Stille week 
Samen met de wijkgemeenten De Bron 
en Pniël organiseert de Bethelwijk ook 
nu weer de Passiestonden in de Oude 
Kerk 1e Dorpsstraat 1. Vanaf maandag 
29 maart tot en met donderdag 1 april 
zijn er samenkomsten die beginnen om 
19.15 uur. Tot ongeveer 19.45 uur. In 
Woord, gebed en lied willen wij ons als 
gemeente van Christus voorbereiden op 
Goede Vrijdag en Pasen. Het thema is 
Passievruchten. 
In totaal mogen ook nu nog slechts 30 
gemeenteleden een dienst bijwonen. 
Per wijkgemeente per avond dus 10 
gemeenteleden. U kunt zich opgeven bij 
Aad de Bruijn. Telefoon 06-28937388 of 
via de mail debruijn@bethelzeist.nl. Bij 
het opmaken van dit bericht waren er 
nog niet veel aanmeldingen. Dus voor 
u/jou is er nog ruimte. 
Ook kunt u de diensten volgen via 
kerkomroep en pnielzeist.nl/livestream.’ 
Het is een al jarenlange traditie in Zeist 
om deze momenten gezamenlijk met 
genoemde drie wijken te hebben. Goed 
om elkaar rondom het kruis van Christus 
te ontmoeten. U en jullie, jongeren en 
ouderen worden uitgenodigd voor deze 
belangrijke ontmoeting waar de 
boodschap van het evangelie klinkt. 
 
 
 
 
 
 



Koorantaine Pasen 
Speciaal voor Pasen komt er een 
eenmalig Koorantaine-lied:  
U zij de glorie. Vindt u/vind jij het leuk 
om hieraan een bijdrage te leveren, 
stuur dan een mail naar 
sonnenberg@bethelzeist.nl dan wordt  
de informatie toegestuurd. We hopen op 
een groot paaskoor, waaraan echt 
iedereen een bijdrage mag leveren! 
Hartelijke groet van de liturgiecommissie 
 

Bethelgebed 
De volgende gebedskring is 
donderdagavond 8 april van 19:30-
20.30 uur in de Mirror. We komen een 
week later bij elkaar i.v.m. de 
passiestonden. Ook als je nog nooit 
geweest bent, van harte welkom om 
mee te bidden en te danken. Bij meer 
mensen verplaatsen we ons naar het 
Lichtpunt.  
Hartelijke groet, Ada Goethals en 
Annemarie Broer 
 
Online koffie na de 
ochtenddienst op zondag 
11 april  
Zondag 11 april aanstaande drinken we 
weer eens koffie na de kerk met elkaar 
als gemeente. Online, dat dan wel. Een 
leuke manier om bij te praten met 
bekenden of om nieuwe mensen te 
leren kennen. Ben je nieuw en wil je 
nieuwe gezichten zien en horen over 
wijkgemeente Bethel Zeist? 
Doe dan zeker mee met de online koffie. 
We organiseren het via Zoom. Een 
uitnodigingslink volgt nog. 
 
 
Meet nieuwe leden 
Voor nieuwe leden en mensen die 
overwegen lid te worden wordt een 
online meet georganiseerd om de 
gemeente beter te leren kennen. Wat 
voor gemeente is Bethel? Wat is er aan 
kringwerk? Hoe betrekken we jong en 
oud bij de gemeente? Wil je daar aan 
mee doen, meld je dan aan door een 
What’s-App berichtje te sturen aan 
Dorien: 06-13603502. De datum 
bepalen we nader. 
Dorien Tukker- de Graaf, Ouderling 
gemeenteopbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘U zij de glorie’ op 
Paasochtend voor het 
gemeentehuis van Zeist  
Al vele jaren speelt het muziekkorps van 
het Leger des Heils op Paasochtend op 
het plein voor het gemeentehuis in 
Zeist. Een groep zangers van 
verschillende kerken vormt daarbij een 
zangkoor om samen liederen te zingen 
over de opstanding van Christus. En 
altijd weer wordt afgesloten met het 
magistrale ‘U, zij de glorie, opgestane 
Heer’. 
Omdat het door de regelgeving van de 
overheid niet mogelijk is om met het 
hele muziekkorps aan te treden, zal ook 
dit jaar een aantal paasliederen door 
één muzikant worden gespeeld om het 
goede nieuws van Pasen te laten 
klinken. U bent van harte welkom om op 
eerste Paasdag om 09.00 uur aanwezig 
te zijn bij het spel van de eenzame 
muzikant van het Leger des Heils. En 
meezingen in uw hart mag altijd! Want 
Christus ís opgestaan! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kledinginzameling  
Kom over en help voor financiële 
ondersteuning van arme gezinnen in 
Oost-Europa op D.V. 20 april 2021  
Heeft u kleding die u niet meer 
draagt, dekens of schoenen en wilt 
u er een goede bestemming aan 
geven? Lever het in voor Kom over 
en help. Het mag ongesorteerd in 
stevige zakken (dus geen dozen) 
worden ingeleverd. De opbrengst is 
voor kinderen van arme gezinnen in 
Oost-Europa. 
Waar: Rehobothkerk in Zeist, 
ingang aan de Bergweg 26. 
Wanneer: dinsdag 20 april van 
14.00 – 17.00 en van 19.00 – 21.00 
uur 
 
Komende diensten  
Vrijdag 2 april 2021  
Goede Vrijdag 
10:00 uur Kinderviering 
15:30 uur ds. F. van Roest (Zeist) 
Avondmaal 
Organist: Leen Mijnders 
19:30 uur ds. C.M.A. van Ekris (Zeist) 
Avondmaal 
Organist: Martin den Boer 
 
Zondag 4 april 2021 Pasen 
10.00 uur ds. H. de Leede (Amersfoort) 
17.00 uur ds. Th. Doornebal (Herveld) 
 
De diensten zijn te volgen via 
kerkomroep en youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


