
 

Zondag 29 augustus 2021 

Jaargang 20.29 

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 29 augustus 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. 
A.B. van Campen voor en wordt orgel 
gespeeld door Gert Jan van de Bos. In 
de dienst om 17.00 uur gaat ds. J. 
Verboom (Gouda) voor en bespeelt 
Leen Mijnders het orgel. De 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). Per dienst 
zullen maximaal 150 gemeenteleden in 
de kerk aanwezig zijn en mogen we als 
gemeente weer meezingen. Vanwege 
de corona-maatregelen moet u zich wel 
voor de ochtenddiensten opgeven als u 
aanwezig wilt zijn, voor de 
middagdiensten is dit niet meer nodig. 
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 kunt u 
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. 
 
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 29 
augustus 2021 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 6.  
- Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt 
(Marijke Mater) 
- Groep 3/4 in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer) (Ingeborg 
Randewijk) 
- Groep 5/6 in de consistorie, rechts van 
de preekstoel (Marja Giebel en 
Elsemarije) 
 
Verteld wordt uit Gen.21:1-7 het verhaal 
‘Isaak wordt geboren’. 
 

Collectes 

1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud gebouwen (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 
Ha jongens en meiden, 
De zomervakantie zit er weer zo goed 
als op. Maandag beginnen de scholen 
weer. Hopelijk hebben jullie ervan 
genoten en was er ruimte voor 
ontspanning en leuke dingen of ben je 
nog weg geweest. Heel veel succes 
gewenst als je weer moet wennen aan 
een schoolritme, huiswerk en vroeg 
opstaan. En voor iedereen die naar de 
brugklas gaat: een goede start 
toegewenst op je nieuwe school. 
In de kerk worden ook allemaal 
voorbereidingen getroffen voor het 
nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen 
willen we op zaterdagmiddag 18 
september feestelijk openen, dus zet 
deze datum vast in je agenda!! (Meer 
informatie staat in de flyer van het 
startweekend). Na het startweekend 
gaan de catechese (maandagavond) en 
clubs (Lichtpuntjes t/m the Torch op 
vrijdagavond, Sola op zaterdagavond) 
weer van start. Meer informatie 
daarover verschijnt in het BN van 
volgende week. Vanaf zondag 29 
augustus gaat de kindernevendienst 
weer van start. We zijn blij dat we weer 
in verschillende groepen bij elkaar 
kunnen komen. Let dus weer even op in 
welke ruimte de kinderen worden 
verwacht. 
We hopen met elkaar op een mooi en 
gezegend nieuw seizoen. 
 
Hartelijke groet, 
Willine Sonnenberg 
 
Leiding gezocht 
Na het startweekend van 18 en 19 
september hopen we ons jeugdwerk 
weer nagenoeg als vanouds te kunnen 
oppakken. Nagenoeg alle groepen van 
kindernevendienst, club en catechese 
kunnen nog leiding gebruiken!! Meer 
informatie is te vinden op de website. 
 
Vrijwilligers voor startzaterdag 
Voor zaterdagmiddag 18 september 
zoeken we nog vrijwilligers voor het 
startweekend. We kunnen extra handen 
voor drinken/eten uitdelen, schminken 
en het begeleiden van spelletjes goed 
gebruiken. Aanmelden kan bij Willine 
Sonnenberg: 
sonnenberg@bethelzeist.nl of 06-
17506452 
 
Aanmelden startzaterdag 
Er wordt een link op de website en in de 
Bethelapp geplaatst om je aan te 
melden voor de startzaterdag. 
 
Jongerendienst 
Op zondag 12 september om 17.00 uur 
is er een jongerendienst. De dienst zal 
worden geleid door Ds. de Hek uit 
Utrecht. 

 

 



Vanuit de kerkenraad 
Belijdeniscatechese 
Op 19 september is er weer de opening 
van het winterwerk. Dit keer op het 
landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. 
Elders en later kunnen we daar meer 
over horen/lezen. De opening van het 
winterwerk betekent ook dat de 
catechese weer gaat beginnen. Het ligt 
in de bedoeling dat ik de belijdenis-
catechese weer voor mijn rekening 
neem. Ik denk nog met veel plezier 
terug aan de vorige belijdenisdienst. 
Mijn vraag is nu of eventuele nieuwe 
belijdeniscatechisanten contact met mij 
willen opnemen. We kunnen dan een 
gesprek arrangeren en een geschikte 
avond voor deze catechese zoeken. Ik 
zie ernaar uit. 
Ds Wijnand Sonnenberg 
 

Kringen 
Zendingsgebedskring 
De volgende gebedskring is op 
donderdagavond 2 september van 
19:30-20.30 uur in de kleine zaal van ‘t 
Lichtpunt. Van harte welkom om mee te 
bidden en te danken. Hartelijke groet, 
Mathilde Oosterhuis 
 
Kring rond apostolische 
geloofsbelijdenis 
Vorige winter hadden we een boeiende 
kring rond de apostolische 
geloofsbelijdenis. Helaas hebben we die 
kring vanwege de corona-maatregelen 
niet tot het eind kunnen afronden. Dit 
jaar wil ik in overleg met de ouderling 
vorming en toerusting deze kring voor 
nieuwe deelnemers (sters) nog een keer 
starten. Het leek ons, Dorien en 
ondergetekende, dat deze kring iets 
heel eigensoortigs bood binnen het 
palet van de andere kringen. Graag 
opgeven bij ondergetekende. 
Ds Wijnand Sonnenberg. 

 
Overige berichten 
Gezocht: hulpkosters 
We zoeken twee gemeenteleden (m/v) 
die op vrijwillige basis onze koster, de 
heer Gert Verweij, kunnen vervangen. 
Bijvoorbeeld wanneer hij op vakantie is 
of vanwege ziekte zijn werkzaamheden 
niet kan uitvoeren. Dit betreft 
werkzaamheden zoals het ontvangen 
van groepen, het klaarzetten van koffie 
of het kosteren tijdens (bijzondere) 
diensten (het betreft geen 
schoonmaakklussen). De inzet kan 
onderling worden afgestemd en zal niet 
bijzonder groot zijn. Een fijne manier om 
gemeenteleden te ontmoeten en 
tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan 
onze wijkgemeente. Wilt u meer info? 
Neemt u dan contact op met onze 
koster of met een van ons. 
de ouderling-kerkrentmeesters, 
Wilfred Hogendoorn, Gerard Steenbeek 
en Danielle van Vliet-van Norel 
 

Gezocht: distributeurs Opgang 
Beste gemeenteleden, 
Voor de verspreiding van kerkblad 
Opgang onder de bezorgers hebben wij 
3 vacatures voor distributeurs. Het gaat 
om 11 keer per jaar op donderdag rond 
het middaguur voor de volgende wijken: 
Brugakker 
Odijk/Driebergen 
Huis ter Heide/Soesterberg 
U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk 
Bureau. 
e-mail: hkb@pkn-zeist.nl 
telefoonnummer: 030-6920300  

  
Volgende week: Kliederkerk 
Op zondag 5 september is er weer 
Kliederkerk in Zeist. We zijn heel blij dat 
we elkaar weer kunnen ontmoeten om 
echt sámen te spelen, ontdekken, 
kliederen en vieren. We gaan deze keer 
met elkaar het verhaal van Jozef 
ontdekken.  
 
Vanaf 15.00 uur zijn er verschillende 
activiteiten voor kinderen van 2-12 jaar 
en hun (groot)ouders. En neem gerust 
een vriendinnetje, buurjongen of 
klasgenootje mee. Na ongeveer een 
uurtje ontdekken is er een korte, 
laagdrempelige viering en daarna is er 
nog een hapje en een drankje. 
 
We zijn deze keer welkom bij de 
Doopsgezinde gemeente, Pauw van 
Wieldrechtlaan 29A in Zeist. Zij hebben 
een prachtige tuin waar genoeg ruimte 
is om te spelen en te ontdekken. 
 
Je bent bijzonder welkom! Aanmelden is 
niet nodig, wel vragen we je je bij 
binnenkomst even te registreren. 
Meer informatie/contact: 
info@kliederkerkzeist.nl of bij Geeske 
Donze, tel. 06 2521 2269 
 
 

 
Vakantiebijbelweek: Hallo…. Contact! 
Hoi jongens en meiden, 
Helaas zit de zomervakantie er alweer 
op! We hopen dat jullie een mooie tijd 
hebben gehad en weer fris en fruitig het 
nieuwe schooljaar ingaan! Alvast een 
leuk feestje in het vooruitzicht voor jullie 
allemaal! 

In de herfstvakantie vieren we weer het 
Vakantiebijbelfeest! Zorg ervoor dat je 
er dan bij kunt zijn! Iedereen in de 
basisschoolleeftijd is welkom, of je nu 
wel of niet naar de kerk gaat. Nodig 
gerust alvast vriendjes, vriendinnetjes, 
buren, neefjes en nichtjes uit. 
3 Dagen lang God beter leren kennen, 
knutselen en gezellig samen zijn rond 
het thema ‘Hallo, contact!’. 
Zet ‘m vast in je agenda: 20, 21 en 22 
oktober!  
 
Groetjes, Anne Vergunst, Anne 
Nijenhuis, Annemarie van Nes, Brenda 
van de Hoog, Karin Lekkerkerker, Lydia 
Nijhof, Marja Giebel, Marleen Schipper 
en Trynsje Cuperus. 
 

Komende diensten  
Zondag 5 september 2021 
(Heilig Avondmaal) 

10.00 uur ds. B.G. Reitsma (Ermelo) 
17.00 uur ds. G.C. Lock (Scheveningen) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep en YouTube.  
 

mailto:hkb@pkn-zeist.nl
mailto:info@kliederkerkzeist.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live

