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Welkom! 
Op zondag 10 april 2022 in de ochtend-
dienst om 10.00 uur gaan ds. W.J. van 
Schaik en ds. W.G. Sonnenberg (Ede) 
voor en bespeelt Martin den Boer het or-
gel. In de dienst om 17.00 uur gaat voor 
prop. B. Maarneveld (Bodegraven) en 
wordt orgel gespeeld door Leen Mijn-
ders.  
 
Heeft u vragen? Dan kunt u onze scriba 
Marijke van Eck mailen 
(m.vaneck@pgzeist.nl) of contact opne-
men met ouderling Jan Roosendaal 
(j.roosendaal@pgzeist.nl, 030-
6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl 
 

Liturgie 
Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 

Online volgen diensten 
Alle diensten worden uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via ons YouTube-ka-
naal ‘PKN Bethelwijk Zeist’. In de 
YouTube-livestream worden de liederen 
geprojecteerd. De bijbehorende schrift-
lezingen en formulieren kunt u vinden in 
de liturgie, die downloadt u van de web-
site. 
 

 

Crèche 
10.00 uur: mw Marjolein Immink, mw 
Marlies van Asselt, mw Anne van den 
Bos, Anne Buizer, Veerle Baan, Justice 
Liong 
17.00 uur: Joke Barth 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 10 
april 2022 is er kindernevendienst voor 
de groepen 1 t/m 6. 
Kijk op de website www.bethelzeist.nl 
voor verwerkingsmateriaal, als je niet in 
de kerk aanwezig kunt zijn. 
  
Groep 1 en 2: in de zaal achter 't Licht-
punt (Arianne van Ekris) 
Groep 3 en 4: in de Consistorie, rechts 
van de preekstoel (Elsemarije) 
Groep 5 en 6: in de Mirror, links van de 
preekstoel (Emma en Charlotte Rem-
merde) 
 
Jezus sterft en wordt begraven 

In de kindernevendienst wordt uit Jo-
hannes 19:31-42 verteld. 
De kinderen leren dat Jezus sterft en 
wordt begraven als ieder ander mens. 
Maar voor wie Jezus kent, klinkt er hoop 
in door.  
Als Jezus alles volbracht heeft, sterft Hij. 
De mensen die zijn sterven hebben ge-
zien gaan weer naar huis. Morgen is het 
immers Pesach. Het leven gaat door. Er 
moet nog veel worden voorbereid. Ook 
de soldaten willen verder. Ze stellen 
vast met een lanssteek in zijn zij dat Je-
zus echt gestorven is en versnellen de 
dood van de andere twee. Hun werk is 
dan klaar. Josef van Arimatea en Nico-
demus zorgen nog dat Jezus gebal-
semd en begraven wordt. Dan gaan ook 
zij naar huis. Het lijkt de afsluiting van 
het leven van Jezus: zijn begrafenis. De 
discipelen en andere volgelingen voelen 
dat ook zo. Maar de manier waarop al-
les gebeurt is hoopvol. Jezus’ benen zijn 
niet gebroken, zoals de Schriften zeg-
gen (Ex. 12:46, Ps. 34:21). Hij wordt in 
een nieuw graf van de rijke Josef ge-
legd, zoals Jesaja heeft voorzegd over 
de Messias (Jes. 53:9). De periode van 
Gods heerlijkheid is begonnen. Alles is 
daar klaar voor. Nog even geduld, dan 
kan iedereen Gods grootheid zien. 
 

Collecten 
 

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Orgel (K) 
 

Collecten na afloop van de 
eredienst 
Uw bijdrage geven kan op meerdere 
manieren. Als u de dienst in de Nieuwe 
Kerk bijwoont, staan er na afloop in de 
hal 3 collecteschalen klaar. De zen-
dingsbusjes bij de uitgang zijn ook in 

gebruik. Daarnaast kunt u uw gift geven 
via de QR-code, deze link of de 
BethelApp. Dank voor uw giften! 

 
de Diakenen en Kerkrentmeesters 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

Viering Heilig Avondmaal  
vrijdag 15 april 2022 

Op Goede Vrijdag hopen wij weer met 
elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. 
Het wordt tweemaal gevierd, tijdens de 
middagdienst om 15.30 uur en tijdens 
de avonddienst om 19.30 uur.  
De middagdienst is een korte dienst 
voor ouderen en speciaal voor hen die 
nauwelijks meer naar de kerk kunnen. 
Tijdens het Avondmaal, dat voorin de 
kerk wordt gevierd, staan daarom in een 
halve kring stoelen gereed. Tijdens de 
avonddienst wordt het Avondmaal 
staande in een kring gevierd, maar 
staan er uiteraard stoelen klaar, mocht 
dat nodig zijn.  
 
U bent van harte welkom om op deze 
speciale dag de maaltijd van onze Heer 
mee te vieren.  
(De kerkenraad bezint zich op de ma-
nier van vieren in de toekomst. Er zijn 
inmiddels verschillende manieren de re-
vue gepasseerd en na deze keer wordt 
besloten met welke vorm we verder-
gaan.) 
 

Vanuit de diaconie 
 

Avondmaalscollecte vrijdag 15 
april: Tearfund Ethiopië  

De Avondmaalscollecte op Goede Vrij-
dag is bestemd voor Stichting Tearfund, 
voor een project in Ethiopië. Begin no-
vember escaleerde de situatie in de 
noordelijke deelstaat Tigray; de Ethiopi-
sche premier kondigde een militaire in-
vasie aan. Honderden doden zijn geval-
len en duizenden mensen sloegen op 
de vlucht. In de eerste week van decem-
ber claimde de Ethiopische regering dat 
de oorlog met milities voorbij is. Het 
duurde echter tot half januari voordat 
humanitaire organisaties toegang kre-
gen tot bepaalde gebieden in Tigray. De 
veiligheid en toegang blijven een pro-
bleem. Ondertussen schat de VN dat 
zo'n twee en een half tot drie miljoen 
mensen in Tigray in nood zijn en geen 
toegang hebben tot eerste levensbe-

 

Zondag 10 april 2022 

Jaargang 21.15 

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:  
Judith Baars 

mailto:m.vaneck@pgzeist.nl
mailto:j.roosendaal@pgzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
http://www.bethelzeist.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
http://www.bethelzeist.nl/
https://site.skgcollect.nl/155/gift/formulier.html?id=3640
http://www.bethelzeist.nl/
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hoeften. Samen met een lokale kerk-
partner wordt door Tearfund hulp ver-
leend. Er wordt voedsel uitgedeeld en 
als de banken weer goed functioneren 
wordt dit vervangen door geld; er wor-
den acht waterputten gerepareerd; er 
worden hygiëneproducten uitgedeeld en 
preventiematerialen tegen het coronavi-
rus. Er worden de komende maanden 
5.000 huishoudens (in totaal 25.000 
mensen) voorzien van voedsel, water, 
cash en hygiëneproducten. 
 
U kunt uw gift geven in de collectescha-
len voorin de kerk, via de Bethelapp, de 
QR code of overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse Ge-
meente Zeist o.v.v. Avondmaalscollecte 
Bethel 15 april 2022. 

 

 
 

3e collecte Goede Vrijdag:  
Haïti via Happietaria Nijmegen  

Een Happietaria is een pop-up vrijwil-
ligersrestaurant voor het goede doel. 
Naomi van der Tol, één van onze ge-
meenteleden, maakt deel uit van het be-
stuur van Happietaria Nijmegen. Hap-
pietaria Nijmegen zamelt dit jaar geld in 
voor een jongerenproject in Haïti; één 
van de armste en meest corrupte landen 
ter wereld. Onder de bevolking heerst 
een toenemende ontevredenheid die 
zich uit in grote demonstraties die regel-
matig escaleren. Er is sprake van hoge 
werkloosheid onder jongeren en de 
scholing is beperkt. In samenwerking 
met lokale kerken is een jongerenpro-
gramma opgezet waarbij de jongeren 
hun talenten nuttig in kunnen zetten en 
hoop krijgen voor de toekomst. Hier is 
het Agri-businessproject uit voortgeko-
men, gericht op 1.000 kansarme jonge-
ren. Jongeren worden toegerust om 
tuinbouwproducten te telen en over 
doorverkoop van deze producten met 
geschikte winstmarges.  
De periode om te eten voor dit doel bij 
Happietaria Nijmegen is afgesloten. De 
gelegenheid is er echter nog wel om dit 
project te ondersteunen, middels de 
derde collecte op Goede Vrijdag. 
 
U kunt uw gift geven in de collecteman-
den bij de uitgang, via de Bethelapp, de 
QR code of overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten name van 

Diaconie van de Protestantse Ge-
meente Zeist o.v.v. 3e collecte Bethel 15 
april 2022. 
 
Beide collecten zijn van harte bij u aan-
bevolen! 
Namens de wijkdiakenen, Marion 
Deelen 
 

Bijeenkomsten en  
kringen 
 
Waarom zou je iemand  
uitnodigen? 
Deze zondag het 2e deel van de Alpha-
uitnodiging. 
Hoe ben jij in deze kerk terecht geko-
men? Wat betekent die voor jou? Wat is 
op de weg van geloven belangrijk voor 
jou? 
Veel mensen hebben geen idee wat (de 
kerk van) Jezus Christus voor hun zou 
kunnen betekenen. Of waarom het 
straks Pasen is. 
Wil je daar iets over kwijt. Heb je ideeën 
voor ons? Elke zondag staat er iemand 
van ons bij de infotafel in de hal van het 
Lichtpunt 
 

Yeshua-Israël-Geloofs-Groei-
Groep 
DV maandag 11 april komen we om 
19.30 uur samen bij Marja Pelleboer, De 
Brink 43. Hebreeën 7:1-10 is aan de 
beurt, het hoofdstuk over Melchisedek, 
de Koning van Gerechtigheid en Vrede. 
Wat is de hoofdlijn van Hebreeën 5 en 6 
ook alweer? Wat is de functie van 
Melchisedek hierin? Om wie gaat het 
eigenlijk? Hoe zit het met de tienden en 
de zegen, het meerdere en het 
mindere? Hoe ervaren we dit als kring in 
een onzekere tijd? Hoe doen de 
Hebreeën van nu dat in Israël? Hartelijk 
Welkom! 
 

Voor in de agenda: 13 april 
Ouderenkring De Bron 
Woensdagmiddag 13 april om 14.30 uur 
komt in ’t Lichtpunt Ouderenkring De 
Bron weer bij elkaar. 
Ook nieuwe leden zijn zeer welkom! 
 

Overige berichten 
 

'Erbarme Dich' met Sytse Bu-
walda op 16 april 
De beroemde countertenor Sytse Bu-
walda, die jarenlang het land doorreisde 
met The Bach Choir & Orchestra om on-
der leiding van Pieter Jan Leusink 
meesterwerken uit te voeren, brengt za-
terdagmiddag 16 april in de Sionskerk 
Passie-muziek ten gehore rondom het 
'Erbarme Dich'. Samen met het Bach 
Quartet en pianist Wouter Harbers ver-
zorgt hij dit concert. 

Laat u betoveren door zijn warme stem 
op Stille Zaterdag. Het concert begint 
om 16.30 uur en duurt ongeveer een 
uur.  
Kaarten à Euro 17,50 te bestellen via 
https://www.zaterdagmiddagconcerten-
zeist.nl/ 
 

 
 

Kledinginzamelactie op 26 
april 
Heeft u kleding die u niet meer draagt, 
dekens of schoenen en wilt u er een 
goede bestemming aan geven? Lever 
het in voor Kom Over En Help (KOEH). 
Het mag ongesorteerd in stevige zakken 
(dus geen dozen) worden ingeleverd. 
De kleding zelf wordt hergebruikt en ver-
kocht in tweedehandswinkels in landen 
als Moldavië en Bulgarije, zodat mensen 
voor weinig geld passende kleding kun-
nen kopen. De opbrengst is voor kin-
deren van arme gezinnen in Oost-Eu-
ropa. Op dinsdag 26 april kunt u uw ge-
bruikte kleding, kostuums en schoenen 
van 14.00-17.00 uur en van 19.30 –
21.30 uur inleveren in de hal van de 
Rehobothkerk, Joubertlaan 1 in Zeist. 
Van harte aanbevolen!  

 
 

Lezing 26 april: Maria, icoon 
van genade 

Op dinsdag 26 april a.s. 
hoopt prof. dr. A. Huij-
gen een lezing te hou-
den op uitnodiging van 
de Confessionele Be-
weging afd. Utrecht in 
de Sionskerk (Jacob 
Catslaan 73, hoek 
Oude Arnhemseweg) te Zeist. 
Prof. dr. A. Huijgen is hoogleraar syste-
matische theologie aan de theologische 
universiteit van de Chr. Gereformeerde 
Kerken te Apeldoorn. Hij zal met ons 
spreken over zijn boek: ‘Maria, icoon 
van genade’. Het boek werd uitgeroe-
pen tot het Beste Theologisch Boek 
2021. Op de achterflap lezen wij: ´Maria 

https://www.zaterdagmiddagconcertenzeist.nl/
https://www.zaterdagmiddagconcertenzeist.nl/
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is een voorbeeld van geloof en vertrou-
wen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoe-
digd.´ 

De avond begint om 
20.00 uur, maar u bent al 
van harte welkom vanaf 
19.30 uur voor koffie / 
thee. 
Van harte welkom en 
geef het bericht door aan 
anderen! 

 
 

 

(Wordt vervolgd) 
 

Komende diensten  
 

Vrijdag 15 april 2022 (Goede 
Vrijdag) 
10.00 uur kinderdienst 
15.30 uur ds. F. van Roest (Avondmaal) 
Organist: Jochen de Gier 
19.30 uur ds. W.J. van Schaik (Avond-
maal) 
Organist: Frank van Zuidam 

 
Zondag 17 april 2022 (Eerste 
Paasdag) 
10.00 uur ds. W.J. van Schaik 
17.00 uur ds. Joh. van Holten (Nun-
speet) 

 
Covid-richtlijnen diensten 
Vanwege de verruiming van de Covid-
maatregelen is iedereen welkom om de 
ochtend- en middagdiensten bij te wo-
nen in de Nieuwe Kerk. Opgeven via het 
opgaveformulier is niet nodig. Alle dien-
sten worden nog wel uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via het YouTube-ka-
naal ‘PKN Bethelwijk Zeist’. 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live

