
 

Zondag 6 juni 2021 

Jaargang 20.23 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
Wijkgemeente Bethel in de Protestantse 
Gemeente Zeist 

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: Alwin 
Haklander 

 

Welkom! 
Op zondag 6 juni 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor 
ds. Immink (Driebergen) en bespeelt 
Edwin Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17.00 uur gaat ds. R.F. de 
Wit (Ermelo) voor en wordt orgel 
gespeeld door Frank van Zuidam. 
Deze diensten zijn via Kerkomroep.nl 
en de YouTube-link te volgen. 
 

 
 
In de ochtenddienst worden 2 kinderen 
gedoopt: 
Guus Christiaan, zoon van Gerhard de 
Vries en Marjolein Immink 
Caspar Kristian, zoon van Dirk en 
Marlies van Asselt - van Gent 
 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en een 
middagdienst (17.00 uur), waar vanaf 2 
mei 2021 per dienst maximaal 75 
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 6 juni 
2021 is er ’s morgens 
kindernevendienst, geleid door A. 
Michielsen, met hulp van Gideon. 
’s Middags is er geen 
kindernevendienst. De kinderen horen 
uit Gen. 17 het verhaal over het verbond 
tussen God en Abraham. 
 

Collectes 

1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e CvK (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 
 

Vanuit de kerkenraad 
Terugblik op belijdenisdienst 
van 30 mei 2021 
De kerkenraad heeft, na gevraagd te 
hebben naar jullie geloof en kennis van 
de waarheid, met vertrouwen en 
blijdschap in jullie voornemen 
toegestemd. Hiermee begon het 
beantwoorden van de vragen door 
Christel Verboom en Henrike Meuleman 
- de Jong. Het was mooi om hun 
persoonlijke getuigenis te horen. Ze 
vertelden hoe zij ertoe kwamen om hun 
geloof in de Here Jezus in het midden 
van de gemeente te willen belijden. 
 
Ook verwelkomden we Edmond Prenen, 
hij is overkomen naar onze gemeente 
en hij vertelde waarom hij lid bij ons is 
geworden, ook dat was een prachtig 
getuigenis. Het was een 
indrukwekkende dienst. 
 
Het is in onze wijkgemeente Bethel de 
gewoonte dat mensen die belijdenis 
hebben gedaan, en dat willen, een 
‘buddy’ krijgen. Dat is een gemeentelid 
waarmee je verder op kan trekken, met 
wie je samen over het geloof kan 
spreken en bidden. Iemand met wie je 
af en toe een kopje koffie drinkt of een 
wandelingetje maakt. Zo’n buddy kan je 
zelf kiezen. Juist in een 
individualistische samenleving kan het 
fijn zijn om iemand te hebben die ‘naast 
je loopt’. 
 

Duurzaamheid 
Het college van Kerkrentmeesters heeft 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. Daarom willen we in de nabije 
toekomst hierin investeren. We denken 
daarbij natuurlijk allereerst aan 
zonnepanelen op de kerkdaken, maar 
ook andere creatieve ideeën zijn van 
harte welkom. Er zijn vast deskundigen 
onder de leden van de protestante 
gemeente Zeist van wie wij de namen 
op dit moment nog niet kennen. 
 
We vragen nu aan iedereen die goede 
ideeën heeft, of nog liever de expertise, 
om ons te adviseren. 
Graag aanmelden bij de secretaris van 
het college: dhr. Erik Kaman, 
scribacvk@pkn-zeist.nl 
 
We wachten vol spanning af, 
College van Kerkrentmeesters 
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Overige berichten 

 
 
Biddende Gemeente 
In het najaar is er een enquête 
gehouden over onze wijkgemeente 
Bethel. Een van de conclusies was dat 
er vraag naar meer accent op het 
gebed. We zijn dankbaar dat er, naast 
de eredienst, op dinsdag- (thuis) en 
woensdagmorgen (in de kerk) een 
gebedsgroepje is waar voor de 
gemeente gebeden wordt. Elke eerste 
donderdagavond van de maand bidden 
we in het Lichtpunt voor de 
uitgezondenen. 
 
Met 5 gemeenteleden denken we na 
hoe we meer een biddende gemeente 
kunnen zijn. Wij geloven dat gebed van 
onschatbare waarde is. Als eerste stap 
is er de mogelijkheid gekomen om 
voorbede aan te vragen. De voorbeden 
kunnen naar de scriba gestuurd worden 
en de predikant zal er dan in de dienst 
voor bidden. 
 
We denken na over de vervolgstappen, 
waarbij we zeker ook de jongeren op het 
oog hebben. Zij kunnen een 
waardevolle bijdrage geven. Na de 
zomer hopen we meer te kunnen 
vertellen over hoe wij nadenken over 
Bethel als biddende gemeente. Wij 
vragen u en jullie om nu al met ons mee 
te bidden voor een zegen. 
 
Jaco Lekkerkerker, Ruth Verboom, Kelly 
de Hoop, Ada Goethals, Lia Verboom 
 

Uitnodiging: avond voor 
nieuwe leden en 
geïnteresseerden 
Nieuw in onze gemeente of 
geïnteresseerd in onze gemeente? Wij 
nodigen u/ jou van harte uit op 
dinsdagavond 15 juni naar het Lichtpunt 
te komen van onze kerk. Inloop: vanaf 
19.45 uur, start om 20.00 uur tot 
ongeveer 21.30 uur. 
 
We willen u/ jou graag wat meer 
wegwijs maken in onze gemeente en 
nader kennismaken. Wat voor 
gemeente zijn we? Hoe willen wij kerk 
zijn? Wat voor activiteiten zijn er? Jan 
Roosendaal en Dorien Tukker-de Graaf 
leiden genoemde avond. 
 
We vinden het prettig dat u/ jij zich 
vooraf aanmeldt: 
degraaf@bethelzeist.nl of 06-13603502. 

 
Dorien Tukker-de Graaf 

Herinnering: bestel de 
kipdijrollade voor Vaderdag 
vóór 12 juni 
In de vorige uitgaves van het Bethel 
Nieuws hebt u er al over gelezen. Net 
als vorig jaar kunt u voor Vaderdag een 
heerlijke kipdijrollade bestellen via 
Woord en Daad. De rollades (1 kg) 
worden gekruid en vacuüm verpakt 
geleverd door Kwaliteits Slagerij Van 
den Berg uit Putten en kosten €12,50. 
 
U kunt uw bestelling doorgeven per 
mail: woordendaadzeist@gmail.com, of 
per telefoon (na 18.00 uur): 06-
49353921. 
Vermeld bij de bestelling uw 
telefoonnummer. Het bedrag mag u 
overmaken naar de rekening van comité 
Zeist NL55RABO0342675524 t.n.v. 
Stichting Woord en Daad Zeist o.v.v. 
‘Kiprollade actie’. 
Op 19 juni kunt u de rollade ophalen op 
één van de adressen zoals genoemd in 
de BN-uitgave van 30 mei. 
 
Bestel je geen rollade maar wil je toch 
wat geven? Doe dat dan via 
onderstaand Tikkie. Scan de QR-code.  

 
 
Hopelijk tot ziens! 

 

 

 

Komende diensten  
Zondag 13 juni 2021 

10.00 uur ds. H.E. Dankers (De Bilt) 
17.00 uur ds. S. Stoppels (Zeist) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep en YouTube. 
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