
 

Zondag 4 juli 2021 

Jaargang 20.30 

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

 
Welkom! 
Op zondag 4 juli 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor 
ds. A. Nayen (Andel) en bespeelt 
Jochen de Gier het orgel. In de dienst 
om 17.00 uur gaat ds. G.C. Lock 
(Scheveningen) voor en wordt het orgel 
gespeeld door Frank Zuidam. 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). 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 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. 
 
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 4 juli 
2021 is er kindernevendienst. In de 
ochtend geleid door Sarine Toenders 
met hulp van Elsemarije. De kinderen 
horen uit Jak. 1:1-2 & 12-18 het verhaal 
over Volhouden in je geloof. Tijdens de 
middagdienst is er voor de kinderen uit 
groep 1 – 4 een bijbelverhaal en een 
kleurplaat. 
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Binnenlands diaconaat (D) 
 
 
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 
 
Diaconaal nieuws 
3e collecte 4 juli 2021 
De derde collecte op zondag 4 juli is 
bestemd voor Actie Vakantietas. Maar 
liefst één op de negen kinderen in 
Nederland groeit op in armoede.          
Ze gaan bijv. niet op vakantie en hun 

ouders kunnen geen speelgoed voor ze 
kopen. Kerk in Actie ondersteunt kerken 
en organisaties die armoede in 
Nederland bestrĳden, onder andere met 
de Actie Vakantietas. Samen met 
plaatselĳke kerken wil Kerk in Actie 
kinderen die opgroeien in armoede 
verrassen met een vakantietas. Bij Kerk 
in Actie kunnen vrolijke rugzakjes 
besteld worden, die vervolgens worden 
gevuld. U kunt dan denken aan 
zomerspeelgoed, een tegoedbon voor 
een ijsje of een kaartje voor het 
zwembad. Deze kinderen krijgen dan 
een tas vol vakantieplezier.  
Volgend jaar hopen we als gemeente 
ook mee te doen met deze actie. Dit jaar 
willen we ‘alleen’ collecteren en 
ondersteunen we daarmee andere 
kerkelijke gemeenten door heel 
Nederland die hieraan praktisch 
vormgeven. Bij de uitgang zijn er 
collecte manden en tijdens de dienst is 
via de QR-code een item voor deze 
collecte te zien. Het bedrag dat u/je wilt 
geven, kunt u/ kun je ook overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte 4 juli 
Bethel Actie Vakantietas.  
Van harte bij u aanbevolen!  
Namens de wijkdiakenen,  
Marion Deelen. 
 

 

 
Inzamelingsactie 
Voedselbank!  
Er is voor de zomer nog één 
inzamelingsactie voor de Voedselbank. 
Er zijn meerdere momenten waarop u 
de producten kunt afgeven. Zondag 4 
juli, zowel 's ochtends als 's middags als 
u bent ingedeeld bij één van de 
diensten, bij de ingang waar u bent 
ingedeeld.  Tot en met vrijdag 2 juli kunt 
u ook tussen 17.00-21.00 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: 
Kaas 
Appelmoes 
Chicken tonight 
Bami speciaal kruiden 
Nasi speciaal kruiden 
Pastasaus 
Pindasaus 
Sinaasappelen  
Mandarijnen  
Blikjes Smac  
Ketchup 
Margarine (zowel bak- als smeerboter) 
 
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, 4 juli 2021. 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 
 
Actie wijkkas 
Graag vragen we uw aandacht voor de 
jaarlijkse "Actie wijkkas". Komende 
week vindt u de vertrouwde acceptgiro 
in uw brievenbus. Ook kunt u uw 
bijdrage voor de Wijkkas overmaken op 
rekening: NL24 INGB 0000 4768 28, ten 
name van Hervormde Wijkgemeente 
Bethel te Zeist, onder vermelding van 
“Actie Wijkkas 2021”. Nog gemakkelijker 
is het overmaken van uw bijdrage via de 
Bethel app. Klik hiervoor op de button 
"Geven" onder aan het scherm en klik 
vervolgens op "Actie wijkkas" bovenaan 
het scherm. De rest volgt vanzelf. 
Kunnen we ook komend jaar weer op u 
rekenen? 
Kerkrentmeesters Bethel 
 
Vanuit de Kerkenraad 
Nieuwe regels na 
verruiming 
Nu de samenleving steeds meer “open 
gaat” mogen we als gemeente ook 
steeds meer. Daarom de veranderingen 
per 4 juli op een rij:  
 
We nodigen 130 gemeenteleden uit: elk 
vak 25 en het balkon 30. Daar bovenop 
komen de (20) personeelsleden, die 
verspreid in de kerk aanwezig zijn.nl.  
 
We mogen weer zingen! Maar er geldt 
een advies om dit een beperkte tijd te 
doen, afhankelijk van de 
ventilatiemogelijkheden. Omdat de 
diensten deels nog online thuis zullen 
worden gevolgd, zal de dienst nog 
steeds een wat beperktere duur hebben 

en zal het aantal te zingen liederen nog 
binnen deze grens vallen.  
 
De zangers zullen geen dienst meer 
doen, maar kunnen nog steeds een lied 
ten gehore brengen als dat binnen de 
liturgie past. 

 
De kinderen van de kindernevendienst 
gaan direct met de ouders weer de kerk 
in (dus niet meer eerst naar de kleine 
zaal van ’t Lichtpunt). Zij komen ook 
weer tijdens het collectemoment weer 
terug en ontvangen de zegen aan het 
einde van de dienst.  
 
We hoeven geen mondkapjes meer te 
dragen.  
 
Alle doordeweekse activiteiten in de 
kerk zijn weer toegestaan, mits de 1,5 
meter wordt gehandhaafd.- 
 
Het info-mailadres wordt opgeheven. Er 
werd nauwelijks meer gebruik van 
gemaakt. Er kwamen alleen maar 
aanvragen voor reserveringen  binnen. 
Dat moet echter gebeuren via de link op 
de website of – als internet geen optie is  
– via de sectie-ouderling.  
 
Per 18 juli is aanmelding voor de 
middagdiensten niet meer noodzakelijk. 
Het aantal kerkgangers is in de vakantie 
gering, er is plaats genoeg en het 
scheelt toch weer werk wat betreft het 
uitnodigen. Ieder die de kerkdienst om 
17.00 uur wil bezoeken meldt zich bij 
ingang 2 of 3 en zal na aanmelding en 
registratie bij de ontvangstcoördinatoren 
een plaats worden gewezen. Net als in 
de oude situatie zal er geen 
kindernevendienst zijn. Wel is er crèche. 
 
Fijn dat dit weer kan, maar laten we ons 
realiseren dat er veel basisregels nog 
wel blijven gelden: 

- Houd 1,5 meter afstand 
- Aanmelden vooraf blijft nodig 
- Heb je klachten, kom dan niet. 

Gebruik de handgel. 
- Koffiedrinken na de kerkdienst 

kan nog niet. We hopen dat het 
na de vakantie wel kan, maar 
laten dat nog afhangen van de 
actuele ontwikkelingen. 

- Overleg met de koster voor 
gebruik van de ruimtes: elke 
ruimte heeft een grens aan het 
aantal mensen dat er mag zijn. 

- Garderobe niet gebruiken 
- Enzovoort. 

 
Het hele (aangepaste) gebruiksplan 
staat op de website. 
 
Dank 
Nadat de leden van de zanggroep 
maanden lang de lofzang in de kerk 
gaande hebben gehouden, komt er nu 
een eind aan deze bijzondere taak.  
Veel dank is aan hen verschuldigd.  
 

Een prachtige, maar ook wel spannende 
taak. Prachtig omdat je weet dat je de 
gevoelens namens veel mensen mag 
vertolken in het gezongen lied. Ook 
mooi dat je in een periode van 
beperkingen toch naar de kerk mocht en 
daarmee een stukje continuïteit in de 
kerkgang behield. Voor sommigen een 
onmisbare steun. Ook spannend, want 
je hebt het gevoel dat “iedereen je kan 
horen”. Voor anderen blijven de 
“Coronataken” voortduren. Ook tijdens 
de vakantie. Ook hen willen we 
bedanken en weet dat het gedane werk 
wordt gewaardeerd. 
 
 
Kroonmomenten 
worden gestopt 
 

 
 
Op 9 juni 2020 was de eerste uitzending 
van het Kroonmoment. Door alle 
beperkingen vanwege corona was het 
idee geboren om voor de ouderen 
binnen de wijkgemeenten Bethel, De 
Bron en Pniël een pastoraal moment via 
YouTube te creëren. Het bestond uit 
een korte lezing uit de Bijbel, een korte 
uitleg en een gebed. Eerst twee keer 
per week en daarna wekelijks. Nu de 
meeste maatregelen voorbij zijn en 
velen zijn gevaccineerd, keert het 
gewone leven gelukkig weer terug en 
we hopen dat dat ook zo blijft.  
Er worden weer meer bezoeken 
gebracht en het bijwonen van 
kerkdiensten is weer mogelijk. Daarom 
gaan we stoppen met de uitzendingen. 
Het Kroonmoment van donderdag 1 juli 
was dan ook het laatste. Alle 
uitzendingen blijven nog een jaar na 
opname te beluisteren via Kerkomroep. 
Op YouTube blijven ze langer te 
beluisteren. Achter de schermen is er 
veel werk verzet. Fijn dat het kon en 
goed dat het ook weer voorbij mag zijn. 
Hier wil ik allen die regelmatig 
meewerkten aan het tot stand komen 
van deze momenten bedanken. Ik 
noem: Mieke Faber, Yannick de Groot, 
ds. Wijnand Sonnenberg en Jan van 
Beek. Op de achtergrond waren ook 
nog technische mensen uit de drie 
wijken actief. Hartelijk dank voor de 
goede samenwerking en we hopen dat 
we samen iets hebben kunnen doen 
voor de ouderen dat van betekenis was 
voor hen in deze vreemde tijd. 
Namens alle medewerkers, 
Ds. Fré van Roest 
 



Zomerreces 
Berthelnieuws 
Volgende week op zondag 11 juli, 
verschijnt het laatste Bethelnieuws voor 
de zomerstop. Mocht u nog inbreng 
hebben voor deze laatste BN voor de 
zomervakantie, kunt u dat doorgeven 
voor woensdagmiddag 17:00 u 
via bethelnieuws@bethelzeist.nl .  
Het eerstvolgende Bethelnieuws zal 
verschijnen op 29 augustus 2021.  
Wij wensen u een fijne zomerperiode!  
Redactie Bethelnieuws 
 
 
Komende diensten  
Zondag 11 juli 2021 
10.00 uur ds. Z. de Graaf (Katwijk) 
17.00 uur ds. H.S. Mosterd (Amersfoort) 
 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep en Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


