
 

 

 

Welkom! 
Op zondag 11 juli 2021 in de ochtend-
dienst om 10.00 uur gaat voor ds. Z. de 
Graaf (Katwijk) en bespeelt Gert Jan 
van den Bos het orgel. In de dienst om 
17.00 uur gaat ds. H.S. Mosterd 
(Amersfoort) voor en wordt orgel ge-
speeld door Leen Mijnders. Deze dien-
sten 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). Per dienst 
zullen maximaal 150 gemeenteleden in 
de kerk aanwezig zijn. Vanwege de co-
rona-maatregelen moet u zich wel voor 
de diensten opgeven als u aanwezig wilt 
zijn. Op de website vindt u het inschrijf-
formulier voor de diensten. Omdat dit in-
houdt dat slechts een deel van de ge-
meente aanwezig kan zijn, zullen de 
diensten nog steeds worden uitgezon-
den via Kerkomroep.nl en via het 
YouTube kanaal PKN Bethelwijk Zeist. 
We mogen als gemeente weer meezin-
gen en de liederen worden in de dienst 
en in de livestream geprojecteerd. 
Schriftlezingen en formulieren kunt u 
vinden in de liturgie, die u van de web-
site 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 el-
kaar bidden, ook al zijn we lijfelijk niet 
allen aanwezig. 

 
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 11 juli 
2021 is er geen kindernevendienst. 
 

Afscheid en Welkom! 
Het is een bijzondere ochtend voor de 6 
kinderen van groep 8. Ze zijn om 8.30 al 
welkom geheten in de kerk waar ze een 
heerlijk ontbijt hebben gegeten met el-
kaar. Fijn om dit rare jaar toch even per-
soonlijk af te kunnen sluiten.  
Vanmorgen komen ze vanuit de zaal 
van de kindernevendienst en worden ze 
bij hun naam geroepen de kerkzaal in. 
Ze stappen letterlijk over de drempel. 
Afscheid nemen we, maar heten ze ook 
welkom. Welkom in de kerk en bij de 
club en catechese! 
 

Collecten 
 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud gebouwen (K) 
 

Collecten na afloop van de 
eredienst 
Nu het weer mogelijk is om de eredien-
sten in de Nieuwe Kerk bij te wonen, 
zullen er na afloop van de diensten in 
de hal 3 collecteschalen staan. De zen-
dingsbusjes 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 
beroepingscommissie 
Teleurstelling, bezinning, gebed en een 
vraag aan de gemeente 

 
De zomervakantie is in zicht. Ook als 
beroepingscommissie nemen wij een 
aantal weken pauze.  
In de afgelopen maanden hebben we in-
tensieve weken meegemaakt in het be-
roep op ds. Dekker. Nadat hij had be-
dankt hebben we onze teleurstelling on-
der ogen gezien, de draad weer opge-
pakt en zijn weer verder gegaan op het 
pad van luisteren, gesprekken en zoe-
ken. 
 
We voelen enorm met de gemeente 
mee die het proces van het vinden van 
een nieuwe predikant zo heel lang vindt 
duren. Wij vinden dat ook. We troosten 
ons met de gedachte dat ook in Bijbelse 
tijden het soms heel lang wachten was 
of een deur open zou gaan. Voorbeel-
den te over: Abram en Sara, Jozef in de 
gevangenis en David in zijn zwerftocht. 
Het oefenen in geduld valt niet altijd 
mee. 
 
Daarbij zijn we er zo van doordrongen 
hoe belangrijk een eigen voorganger, le-
raar en pastor voor onze gemeente zou 
zijn. We doen een krachtig beroep op u 
om deze zomerweken onze lege predi-
kantsplaats in uw gebeden bij God te 
brengen. Samen met u bidden wij om 
wijsheid en Zijn leiding in ons zoeken. 
 
Na de zomer gaan we vol goede moed 
verder. We verkennen nieuwe mogelijk-
heden. Naast uw/jouw gebed vragen wij 
u ook om nogmaals namen aan ons 
door te geven waarvan u /jij denkt, deze 
predikant zou heel goed passen in de 
Bethelwijk. Die namen ontvangen wij 
graag voor 1 september. U kunt ze In-
sturen naar ouderling Aad de Bruijn:  
debruijn@bethelzeist.nl  
 
U heeft eerder namen in kunnen dienen. 
Daar is toen ruimschoots gebruik van 
gemaakt. Maar wellicht kunt u ons wij-
zen op iemand die wij tot nu toe niet of 
onvoldoende in beeld gehad hebben. 
We bespreken de diensten die wij zullen 
beluisteren en bidden om wijsheid.  En 
houden hoop dat we op Gods tijd in 
contact mogen komen met de predikant 
waarop wij een beroep mogen uitbren-
gen. Een predikant die ons zal leiden in 
de Schriften, het Evangelie zal verkondi-
gen en de Bethelwijk daarmee zal die-
nen. 

 
 
 
 

 

Zondag 11 juli 2021 

Jaargang 20.28 

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 Swager en Ies Visser 

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

Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 
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Jeugd 
 

Vanuit de jeugdouderling 
Beste jongens en meiden, beste jeugd-
leiders, beste gemeente. 
Een laatste bericht voor de zomer. En 
daarin wil ik alle kinderen en jongeren 
heel veel succes wensen met de laatste 
schoolweek en daarna een welver-
diende en fijne vakantie!! Een span-
nende week voor de groep 8-ers: de 
laatste week naar de basisschool. Suc-
ces met afscheid nemen en de voorbe-
reidingen voor de nieuwe school. Op 
zondag 11 juli zullen we veel gezinnen 
(en dus veel kinderen) in de dienst zien 
als de groep 8-ers afscheid nemen van 
de kindernevendienst. Jammer dat we 
jullie deze winter maar zo weinig konden 
ontmoeten in de kerk! Na de zomer ho-
pen we alle kinderen, tieners en jonge-
ren weer welkom te heten bij het jeugd-
werk. We zullen het nieuwe seizoen 
feestelijk openen!! 
Ik wil iedereen die een taak heeft in het 
jeugdwerk (of spontaan is ingespron-
gen) bedanken voor de inzet in het af-
gelopen jaar. Het was een seizoen dat 
te vroeg tot stilstand kwam en bijna niet 
meer op te starten was en er werd op 
alle fronten veel flexibiliteit en volharding 
gevraagd. Maar binnen alle beperkingen 
ontstonden er steeds weer initiatieven. 
Dank daarvoor! Fijn dat we met elkaar 
onze schouders eronder konden zetten 
en zo onze jonge gemeenteleden een 
mooie plek konden bieden, waar vanuit 
we kunnen vertellen over onze God op 
Wie we mogen vertrouwen.  
Mocht u nog niet/niet meer participeren 
in het jeugdwerk, dan kunt u de zomer-
periode wellicht gebruiken om na te 
denken over de vraag of u een steentje 
kunt bijdragen in het jeugdwerk (zie op-
roep leiding). Met elkaar kunnen we 
(jong en oud!) veel betekenen voor onze 
jeugd. Laten we de jeugd in onze gebe-
den ook niet vergeten. 
Een ieder een mooie en gezegende zo-
mer toegewenst. 
Hartelijke groet,  
Willine Sonnenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomernevendienst  
Tijdens de zomer is er tijdens de och-
tendddienst zomernevendienst voor alle 
kinderen uit groep 1 t/m 4. Nagenoeg 
alle zondagen zijn ingevuld, de laatste 
plek hopen we ook nog te vullen. De 
kinderen gaan eerst met de ouders mee 
de kerk in en gaan na het kindermoment 
naar het Lichtpunt. 

 
Reisgenoot gezocht! 
Ben jij die persoon die verder kijkt dan 
alleen een kleurplaat, wil jij de bijbel 
dichterbij de kinderen brengen, ben jij 
die betrokken ‘reisgenoot’ en zie jij de 
kinderen als gelijkwaardige gespreks-
partner? Kom dan het team van de kin-
dernevendienst versterken vanaf ko-
mend seizoen! (Hulp tieners ook van 
harte welkom). Meer informatie:  
kindernevendienstbethelzeist@ 
gmail.com  
 

Leiding gezocht! 
Het jeugdwerkseizoen is ook dit jaar 
heel anders gelopen dan we met elkaar 
hoopten. Online hebben er af en toe ac-
tiviteiten plaatsgevonden of er is indivi-
dueel contact met jongeren geweest en 
een aantal groepen heeft nog een slot-
activiteit gepland. Na de zomer hopen 
we er echter vol tegenaan te gaan en 
willen we onze jeugd wél een fantas-
tisch winterseizoen bieden! Hiervoor zijn 
we echter nog dringend op zoek naar 
leiding voor de verschillende clubs (op 
vrijdagavond). Ook de kinderneven-
dienst kan extra mensen gebruiken, 
want na de zomer hopen we weer met 
meer groepen te werken. Ook bij de op-
pas op zondagochtend en – middag 
kunnen altijd extra handen worden inge-
zet. 
Mocht je niet structureel kunnen bijdra-
gen aan het jeugdwerk, maar vind je het 
wel leuk om eens bij een activiteit in te 
springen, meld je dan vooral ook!! Ook 
tieners en juist ouderen roepen we op 
om zich op te geven. Ook jullie talenten 
en ervaringen kunnen we goed gebrui-
ken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We willen natuurlijk dat na de zomer 
voor onze jeugd de activiteiten gewoon 
door kunnen gaan en we geen beper-
kingen door andere oorzaken krijgen... 
Ben je geïnteresseerd in een plekje in 
het jeugdwerk, stuur dan een mail naar 
sonnenberg@bethelzeist.nl / 06-
17506452 of neem direct contact op met 
één van de huidige mensen. Meer infor-
matie over specifieke activiteiten is te 
vinden op de website. 
 

Overige berichten 
 

Giftenoverzicht Hervormde 
Wijkgemeente Bethel 
Aan giften ontvangen, in de periode 
april – juni 2021: 
 
Voor wijkkas 
Via bank van dhr of mw v.d. P. €50,-, 
van fam de Z. via fam D. €20,-, van fam 
V. €250,-, van fam v. V. €400,-, van mw 
S. €102,-, van fam F. via fam B. €30,-, 
van dhr T. €100,-, van mw T. €25,-, van 
fam K. via fam H. €20,-, van mw v. H. 4 
maal €100,- 
 
Voor HVD/Diaconie 
Via bank van fam. F. via fam B. €20,-, 
van fam. F via fam B. €20,-, van NN via 
mw L. €15,-, van mw v. S. via fam V. 
€5,- 
 
Voor Chaverim 
Via bank van fam B. €150,-, van dhr T. 2 
maal €20,-, van mw S. €75,-, van fam 
v.d. B. € 37,50 
 
Hartelijk dank voor uw giften! 
 

Komende diensten 
 

Zondag 18 juli 2021 
10.00 uur ds. C.E. Lavooij (Vaassen) 
17.00 uur ds. G.J. Glismeijer (Vreeswijk) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep.nl en Youtube. 
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