
 
Zomerperiode 2021 
Nieuwsbrief van Wijkgemeente Bethel in 
de hervormde gemeente te Zeist binnen 
de PKN. 

 
Diensten in vakantie 
Omdat een beperkt aantal mensen in de 
kerk aanwezig kan zijn (vanwege de 1,5 
meter afstand) dient u zich voor de 
ochtenddienst (10.00 uur) van tevoren 
aan te melden. Het aanmeldformulier  
bereikt u via de link 
https://bethelzeist.nl/aanmeldenkerkdien
sten.  

Voor de middagdiensten (17.00 uur) 
hoeft u zich niet op te geven maar zal 
wel uw naam bij binnenkomst worden 
genoteerd.  
 
De diensten zullen nog steeds worden 
uitgezonden via Kerkomroep.nl en via 
het YouTube kanaal PKN Bethelwijk 
Zeist.  
 
De liturgie van de diensten vindt u op de 
website.  
 

BethelNieuws in de vakantie 
Omdat in deze bijzondere tijd er moge-
lijk onderwerpen zijn die ook in de va-
kantietijd voor de gemeente van belang 
zijn, zal er indien nodig een Bethel-
nieuws verschijnen. 
 
Voor het geval er in een bepaalde week 
geen bijzonderheden zijn te melden en 
er dus geen Bethelnieuws verschijnt,  
vindt u in deze zomereditie van Bethel-
nieuws informatie over met name dien-
sten en collectedoelen. 
 
De eerste reguliere Bethelnieuws ver-
schijnt weer op 29 augustus. 
 
 
 
 

 
Vakantienevendienst 
In de vakantieperiode is er vakantie-

nevendienst voor de kinderen uit groep 
1 tot en met 4 in de kleine zaal van het 
Lichtpunt. 
 

Crèche 
Ook in de vakantie is er zowel in de 
ochtend- als middagdienst crèche voor 
de kinderen tot 4 jaar. 

  
Pastorale zorg in de vakantieperiode: 
Als er pastorale zorg nodig is kunt u 
contact opnemen met uw eigen ouder-
ling-pastoraat. Namen en contactgege-
vens kunt u vinden op de website van 
onze wijkgemeente. Als blijkt dat uw 
ouderling afwezig is kunt u contact op-
nemen met ouderling Aad de Bruijn 
(telefoon 06 28937388) of ouderling Dita 
Verhoek (telefoon 06 48375649). 
Mocht er behoefte zijn aan de pastorale 
zorg door een predikant dan kunt u 
daarvoor de ouderlingen benaderen en 
deze zullen dan contact leggen met ds. 
W.G. Sonnenberg of ds F. van Roest. U 
kunt ook rechtstreeks contact opnemen 
met de predikanten. Nummer ds. Son-
nenberg  06 26642280. Nummer ds. 
Van Roest  06 38122955 
 

Kerkdiensten in de vakantie-
periode: 
 
Zondag 25 juli:   
10.00 uur  dr. F.G. Immink  
17.00 uur  ds. E. van den Ham 
 
Zondag 1 augustus:  
10.00 uur  ds. W.G. Sonnenberg 
17.00 uur  ds. A. Juffer 
 
Zondag 8 augustus:  
10.00 uur  ds. I. Hoornaar 
17.00 uur  ds. C.N. van Dis 
 
Zondag 15 augustus: 
10.00 uur  ds. J.J. Hagendijk 
17.00 uur  ds. H.N. Visser 
 
Zondag  22 augustus:  
10.00 uur  ds. B. Oosterom 
17.00 uur  ds. G.M. van Meijeren 
 

Collecten 

Elke zondag: 

1e voor de diaconie, 2e voor het plaat-
selijk kerkenwerk. 

De 3e collecte is voor: 

25 juli Predikantsplaatsen (K) 

1 aug. Kerk in Actie (D) 

 8 aug.  Predikantsplaatsen (K) 

15 aug.  Zomerzendingscollecte (D) 

22 aug. Orgels (K) 

De gemeenteleden die in de dienst 
aanwezig zijn kunnen hun gaven depo-
neren in de schalen die bij de uitgang 
staan. 

Bij de uitgang hangen ook de zendings-
bussen. 

Wie thuis meekijkt/-luistert kan de gaven 
overmaken via de QR-code die in beeld 
komt en die ook op de website staat 
vermeld of via de bethel-app. 

Ook kunt u uw gaven overmaken door 
overmaking op de navolgende reke-
ningnummers: 

 
* 1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Zeist 
o.v.v. 1e collecte Bethel 
 
* 2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 
34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Zeist 
o.v.v. 2e collecte Bethel 
 
* 3e collecte diaconie: NL96 INGB 
0663 9114 94 t.n.v. Protestantse Ge-
meente Zeist 
o.v.v. 3e collecte Bethel 
 
* 3e collecte kerkrentmeesters: NL46 
RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protes-
tantse Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte 
Bethel 
 
* “Zendingsbussen”: NL96 INGB 0663 
9114 94 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. Zending Bethel. 

 

Woensdagochtend Nieuwe Kerk open 

In de vakantieperiode liggen veel kerke-
lijke activiteiten stil. Veel gemeentele-
den zijn afwezig vanwege een verblijf 
elders. Met dominee Sonnenberg is 
afgesproken dat de woensdagochten-
den hij aanwezig is in het Lichtpunt bij 
de Nieuwe Kerk. Naast dominee Son-
nenberg zal er ook een ander kerken-
raadslid of gemeentelid aanwezig zijn 
waarmee u een gesprek kunt hebben. U 
bent daar van harte welkom om elkaar 
daar te ontmoeten. Koffie en thee staan 
klaar. 
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