
 

Zondag 31 oktober 2021 - Dopen 

Jaargang 20.38 

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 31 oktober in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat 
voor ds. J. Scheele Goedhardt 
(Vijfhuizen) en bespeelt Edwin 
Droogendijk het orgel. In de dienst 
om 17.00 uur gaat ds. C.A. van der 
Graaf (Heerde) voor en wordt orgel 
gespeeld door Leen Mijnders. In 
deze dienst worden gedoopt:  
• Pepijn Gerrit Jakob (17 oktober 
2020), doopouders Marja & Frank 
Giebel (Sterrenbergweg 27a, 3769 
BS Soesterberg) 
• Loïs Else (23 juli 2021), 
doopouders Gert-Jan & Anne v/d 
Bos (Reigerlaan 19, 3704 XE Zeist) 
• Jefta Willem Hendrik (29 juli 2021), 
doopouders Dennis & Anika 
Bastiani (Nijenheim 1317, 3704 VC 
Zeist) 
 
Let op! Voor deze 
ochtenddoopdienst geldt nog steeds 
een beperkte capaciteit, waardoor 
aanmelden noodzakelijk is. Alleen 
gemeenteleden die uitgenodigd zijn, 
kunnen naar de Nieuwe Kerk 
komen. Zie voor meer informatie 
‘Richtlijnen Diensten’. 
 
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 
31 oktober is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 4 en 7 t/m 8.  
Groep 1/2 - in de zaal achter 
't Lichtpunt (L. van Rinsum) 
Groep 3/4 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (via kosterskamer) 
(R. en C. Verboom) 
Groep 7/8 - in de Consistorie, rechts 
van de preekstoel (M. v/d Tol en 
E. Remmerde) 
 
In de kindernevendienst wordt uit 
Zach. 3:1-10 het verhaal “Het 
visioen van de hogepriester” verteld. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Pro Rege (D) 
 

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 doop 
Familie Giebel 

Wij willen u graag voorstellen aan 
onze zoon Pepijn Gerrit Jacob 
Giebel. Hij is geboren op 17 oktober 
2020 en is een gezonde en 
gezellige jongen. Hij kruipt erop los 
en wil het liefste staan en klimmen. 
Pepijn is de zoon van Frank en 

Marja Giebel – Driessen en het 
broertje van Matthijs (3 jaar) en 
Lisanne (2 jaar). Op zijn 
geboortekaart staat: ‘Laat je leiden 
door de Heer, vertrouw op Hem, Hij 
zal je helpen’ (Psalm 37:5). We 
hopen en bidden dat hij dit mag 
ervaren. Nu een jaar later wordt hij 
gedoopt, iets waar wij als ouders 
lang naar uit hebben gezien. Wij zijn 
erg blij, dat hij Gods teken en zegel 
voor de rest van zijn leven met zich 
mee mag dragen. 

 

 
 
 
Familie Van den Bos 
Dit is onze dochter Loïs van den 
Bos. Zij is op vrijdag 23 juli 2021 
geboren, precies 1,5 jaar na de 
geboorte onze zoon Jonas. 
Wij hebben haar de doopnamen 
Loïs Else gegeven, vernoemd naar 
haar oma Els van den Bos. Wij zijn 
Gert-Jan en Anne van den Bos. 
Gert-Jan is ook al gedoopt in deze 
kerk, Anne kwam vanaf haar 10e in 
Zeist wonen en we leerden elkaar 
kennen op Sola Gratia. In 2015 zijn 
wij in de wijkgemeente Bethel 
getrouwd. We hopen dat Loïs net 
zoals wij mag opgroeien in deze 
gemeente. 
Wij zijn blij en dankbaar om Loïs 
vandaag te mogen laten dopen, dat 
zij deel mag uitmaken van Gods 
belofte. 
 

 
 
 
Familie Bastiani 
Vandaag mogen wij (Dennis en 
Anika) onze zoon Jefta Bastiani 
laten dopen. Jefta is op 29 juli 2021 
thuis geboren. Zijn doopnamen zijn 
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Willem Hendrik, vernoemd naar 
beide oma’s. David is zijn grote 
broer, inmiddels lijkt Jefta helemaal 
gewend aan de knuffels en kan hij 
al aandachtig kijken naar wat zijn 
grote broer allemaal doet. Jefta 
lacht veel, waar we erg van 
genieten. Jefta betekent God opent, 
zo zien wij ook het leven van Jefta. 
God heeft het leven van Jefta 
geopend en hem aan ons 
toevertrouwd. Nu mogen wij Jefta 
terugbrengen voor Gods aangezicht 
en de gemeente. Hij mag de zegen 
van God ontvangen en wij mogen 
ons verlangen uitspreken dat Jefta 
God mag leren kennen en 
liefhebben. 
 

 
 
 

 
Vanuit de diaconie 
 

 

 
Collecte voor Pro Rege 
De 3e collecte is bestemd voor 
‘Hulp voor Helden’, wellicht beter bij 
u bekend als Pro Rege. Koninklijke 
PIT Pro Rege (KPPR) is een 
Nederlandse stichting die zich inzet 
voor het welzijn van militairen, 
veteranen en hun thuisfront. De 
stichting is ontstaan in 2009 door de 
samenvoeging van twee bestaande 
organisaties: Koninklijke Militaire 
Bond Pro Rege (KNMB) en 
Stichting Protestants Interkerkelijk 
Thuisfront (PIT). Hulp voor Helden 
ondersteunt vanaf het moment dat 
een militair met zijn opleiding start, 
tot het moment dat hij of zij 
Defensie verlaat, en alle jaren 
daarna. Zij richt zich specifiek op de 

offers die gebracht worden in het 
kader van de vrede, vrijheid en 
veiligheid in Nederland. Met de 
giften van particuliere donateurs, 
vermogensfondsen, bedrijven en 
kerken steunt Hulp voor Helden 
verschillende vaste en tijdelijke 
projecten en verlenen zij subsidies. 
Op de website 
www.hulpvoorhelden.nl kunt u meer 
vinden over deze projecten.  

 

U kunt uw gift voor Hulp voor 
Helden geven in de collectemanden 
bij de uitgang van de kerk en 
uiteraard via de Bethelapp of de 
QR-code. Het bedrag kan ook 
worden overgemaakt op 
NL96INGB0663911494 ten name 
van “Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist” o.v.v. “3e collecte 
31 oktober 2021 Pro Rege”. 

 

 

 
 
Inzameling Voedselbank 
In week 43 is er vanuit onze 
wijkgemeente weer een inzameling 
voor de Voedselbank: 
 

• woensdag 27 oktober van 
10.00   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. 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 
 
 

Jeugd 
 
Woensdag 3 november 
dankdagdienst voor kinderen  
Voor groep 1-8 wordt woensdag 3 
november om 14.30 uur een 
dankdagdienst georganiseerd in de 
Oude Kerk. Ds. Van Meijeren hoopt 
de dienst te leiden. De kinderen 
mogen iets meenemen voor 
kinderen die wekelijks van de 
Voedselbank eten ontvangen. 
Je bent hartelijk welkom! Meer info? 
Mail gerust naar 
agnesdekoning@hotmail.com 
 
Avond Sola 16+  
Beste jongeren van de Pniël en 
Bethel, 
 
Aanstaande zaterdag 6 november 
staat er een superleuke avond 
gepland. Ben jij 16 jaar of ouder? 
(Onze groep ligt tussen de leeftijd 
van 16 tot ong. 24 jaar). Voel je dan 
vooral welkom vanaf 20.00 uur bij 
de Oude Kerk. De avond zal 
beginnen om 20.30 uur en om 
alvast een klein voorproefje te 
geven: we gaan een bosspel doen 
wat je zeker niet wilt missen. Kan je 
nou niet om 20.30? Wees niet 
getreurd, want vanaf ongeveer 
22.00 uur zullen we terug gaan naar 
de Nieuwe Kerk, om daar gezellig 
met z'n allen even na te praten en 
wat te drinken. Ga je liever niet 
alleen, dan mag je ook zeker een 
vriend of vriendin uitnodigen om 
mee te gaan, ook van buiten de 
kerk ;). We zouden het erg leuk 
vinden om onze Solagroep wat uit 
te breiden en hopen ook zeker op 
een grote opkomst.  
 
Hopelijk tot zaterdag! 
 
P.S. voor vragen kun je contact 
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opnemen met Djessie (tel. 06-
14555195) 
 
 
Vakantie Bijbelclub: terugblik 
Hoi jongens en meiden, 
Wat een feest was het vorige week! 
Prachtige dagen om op terug te 
kijken. Er waren ruim 100 kinderen 
dagelijks in de kerk om samen de 
Vakantie Bijbelclub te vieren. Een 
week vol verhalen over God en 
Paulus. We hebben gehoord hoe 
we met God contact kunnen maken, 
dat het eigenlijk best wel makkelijk 
is omdat God zo dichtbij is. De 
kinderen hebben genoten van het 
knutselen. Zo is er een verrekijker 
gemaakt, een boekenlegger en zijn 
er prachtige schilderijtjes gemaakt 
met een kruis erop. De tieners 
hebben letterlijk contact en licht 
gemaakt, ze hebben een 
aardappelbatterij in elkaar gezet. 
Ook zijn ze de wijk rond de Nieuwe 
Kerk ingegaan om een aardappel te 
gaan ruilen en zo met andere, 
steeds mooiere spulletjes weer bij 
de kerk te komen. De laatste dag 
durfden alle kinderen het aan om, 
grotendeels geblinddoekt, een 
blotevoetenpad te lopen. Dat was 
wel een beetje een raar en soms 
vies gevoel aan de voeten. Theater 
Vrolijk kwam bij ons goochelen, en 
deed veel bijzondere trucjes. 
Zondag was er een prachtige dienst 
in de Sionskerk. Wat waren er veel 
mensen weer, dat was best wel een 
beetje gek na al die tijd in een wat 
lege kerk. 
 
Er waren veel kinderen van de 
kerkelijke gemeentes in Zeist, maar 
ook best wat kinderen die niet elke 
zondag in de kerk zitten. Heel mooi 
om zo over God te kunnen vertellen 
en samen met veel zingen God te 
aanbidden. We zijn dankbaar dat 
het zo goed verlopen is en we zo 
veel blijde gezichtjes hebben 
gezien. Grote dank aan alle 
medewerkers, die zich al die dagen 
zo ontzettend hard hebben ingezet 
en voor ons onmisbaar waren. 
Speciale dank ook aan u, voor het 
meeleven en bidden. Dank aan 
God, Hij is goed. Dat we dit jaar 
weer extra konden genieten om 
weer echt bij elkaar te zijn. Een 
groot feest! 
 
Tot volgend jaar! En houd de 
website in de gaten, binnenkort 
zullen er foto’s op staan! 

Anne Vergunst, Anne Nijenhuis, 
Annemarie van Nes, Brenda van de 
Hoog, Karin Lekkerkerker, Lydia 
Nijhof, Marja Giebel, Marleen 
Schipper en Trynsje Cuperus. 
PS: vergeten jullie de weettekst 
niet? ‘Roep je Mij aan, Ik geef 
antwoord! (Psalm 91:15a) 
 
 

Bijeenkomsten en 
kringen 
Bezinningsavond 9 november 
met dr. Arjan Plasier  

Hij behoeft, na zijn lange tijd als 
scriba van onze kerk, nauwelijks 
nadere introductie. Hij is predikant 
van ‘De Brug’ in Amersfoort en bezit 
een vaardige pen, getuige zijn laatst 
verschenen boek ‘Zorg voor de ziel’. 
Dat zal ook het onderwerp van de 
avond zijn. 

 

 

 

Dit boek biedt inspiratie voor 
spiritueel leven vanuit de christelijke 
traditie. Is de ziel terug van 
weggeweest? Feit is dat in deze 
tijden waarin het bezield verband 
ontbreekt, veel mensen zoeken 
naar een vorm van spiritualiteit. 
Opvallend genoeg doen christelijk 
geloof en kerk daarin veelal niet 
mee. De christelijke traditie is echter 
bij uitstek spiritueel. Hier zijn 
onuitputtelijke bronnen te vinden 
voor hoofd en hart. Stof te over dus 
voor een inspirerende avond! 

 

De avond vindt plaats op dinsdag 9 
november 2021 om 20.00 uur in het 
wijkgebouw van de Sionskerk te 
Zeist, Jacob Catslaan 73 (hoek 
Oude Arnhemseweg). Zoals 
gebruikelijk is de zaal vanaf 19.30 
uur open en staat de koffie/thee 
klaar. Weet u van harte welkom en 
bidden wij om een gezegende 
avond. Geef dit bericht ook aan 
anderen door! 

Groep rondom Openbaring 
'Van U is de toekomst'  

Afgelopen jaar kwamen we met een 
groep bij elkaar rondom 'de 
Apostolische geloofsbelijdenis'. 
Vanwege de lockdown moesten we 
helaas halverwege stoppen en 
konden alleen de belijdenis 
kandidaten doorgaan. Meerderen uit 
deze groep hebben aangegeven 
graag door te gaan en inmiddels 
hebben we dominee Sonnenberg 
bereid gevonden deze kring te 
hervatten.  

 

We zullen ons aansluiten bij het 
jaarthema 'Van U is de toekomst' en 
maken daarbij gebruik van het 
aangeboden materiaal rondom het 
Bijbelboek Openbaring. Een aantal 
mensen hebben zich al opgegeven, 
maar er is nog plaats voor anderen. 
We zullen één keer in de 2 of 3 
weken op dinsdagavond bij elkaar 
komen (exacte data nader te 
bepalen met elkaar). De eerste 
bijeenkomst staat gepland op 
dinsdag 16 november om 20.00 uur 
in 't Lichtpunt. Wil jij ook meedoen? 
Van harte welkom!  
 

Aanmelden kan bij Henrike 
Meuleman (e-mail 
meuleman.henrike@gmail.com 

/ tel. 06-17728583). 
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Komende diensten  
 
Woensdag 3 november – 
Dankdag 

19.30 uur ds. A. Robbertsen 
(Rotterdam) 

Voor de dienst op Dankdag is 
aanmelding niet nodig! 

 

Zondag 7 november 

10.00 uur ds. M. van Heijningen     
(Alblasserdam) 
17.00 uur ds. H.E. Dankers (De Bilt) 

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. 
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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