
Zondag 11 december 2022 

Jaargang 21.44

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 Cees Bourgeois.

E-mail: bethel.nieuws@pgzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl

Deze week verzorgd door: 
Cees Bourgeois

Welkom!
Op zondag 11 december 2022 gaat
in de ochtenddienst om 10.00 uur 
Prop. E. Oevermans (Houten) voor 
en bespeelt Jochen de Gier het 
orgel.
Om 17.00 uur is er geen dienst in 
verband met de Kerstzang voor 
Iedereen.

Heeft u vragen? Dan kunt u onze 
scriba Marijke van Eck mailen 
(m.vaneck@pgzeist.nl) of contact 
opnemen met ouderling Jan 
Roosendaal 
(j.roosendaal@pgzeist.nl)
tel. 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 en via ons Youtube-
kanaal ‘PKN Bethelwijk Zeist.’ In de 
Youtube-livestream worden de 
liederen geprojecteerd. De 
bijbehorende schriftlezingen en 

formulieren kunt u vinden in de 
liturgie, die downloadt u van de 
website.

Crèche
10.00 uur: Mw. Jolanda Seldenrijk, 
mw. Yvanca van Essen, mw. Kelly 
de Hoop en Anne Schmohl, Femke
Heitink, Anne Vernout.

Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 11 december is er 
kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 6.
Groep 1 en 2 - in de zaal achter
't Lichtpunt (Ada van Dijk)
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links 
van de preekstoel (Niels Mertens)
Groep 5 en 6 - in de school via de 
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
zijde (Annelous Michielsen en 
Charlotte)

Maria en Elisabet vinden rust in 
hun geloof
Lucas 1:39-56
De kinderen ontdekken dat je 
elkaar kunt helpen om te begrijpen 
wat je geloven mag, en daarover 
samen blij te zijn en God te 
danken. Maria en Elisabet zijn 
beiden zwanger, wonderlijk en door
Gods genade. De totale 
verandering van hun leven kunnen 
ze nauwelijks met hun omgeving 
delen. Daarom is het goed dat ze 
elkaar ontmoeten en met elkaar 
spreken over de komst van de 
Messias en de rol die zij beiden 
daarin mogen spelen. Ze kunnen 
hun vreugde en vragen delen. Zo 
bemoedigen ze elkaar om gelovig 
de weg te gaan die God van hen 
vraagt.

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Kerk en Samenleving (D)

Collecten na afloop van de 
eredienst
Uw bijdrage geven kan op 
meerdere manieren. U kunt uw gift 
geven via de Bethel App, deze link 
of de QR code. Als u de dienst in 
de Nieuwe Kerk bijwoont, kunt u bij
de uitgang nog uw gift in de 
collectezakken doen. De 
zendingsbusjes bij de uitgang zijn 
ook in gebruik. Dank voor uw 
giften!

De Diakenen en Kerkrentmeesters.

Vanuit de diaconie
Derde collecte 11 december 
2022 voor Wijkinloophuizen
Op 11 december is de 3e collecte 
in de kerken van PGZeist voor de 
wijkinloophuizen van Stichting Kerk
en Samenleving. Namens de 
gezamenlijke kerken vormen de 
inloophuizen een soort 
‘vooruitgeschoven post’ in de 
Zeister samenleving. Bij ons is 
iedereen welkom voor gezelligheid,
warmte, een kop koffie/thee en een
luisterend oor. Ook organiseren we
maaltijden, spelletjes en creatieve 
activiteiten. Zo helpen we de 
eenzaamheid te verminderen. Juist
in deze ingewikkelde tijd zijn de 
inloophuizen extra belangrijk – en 
kost ons werk ook extra geld!

Het Lindenhuis, waar de 
Bethelgemeente mee verbonden is,
kan trouwens, naast financiële 
ondersteuning, ook heel goed 
enkele gastheren en gastvrouwen 
gebruiken!

De collecte wordt van harte 
aanbevolen!

Jeugd
Kinder-/jongerengroet
Sinds een paar maanden kennen 
we een speciale 
kinder-/jongerengroet in Bethel. 
Met deze groet laten we onze 
jonge gemeenteleden merken dat 
we aan hen denken als er mooie 
dingen gebeuren of als er zorgen 
zijn. Tijdens de afkondiging heeft u 
dit wellicht al eens opgemerkt. Een 
knuffel, een zak oppikkers of iets 
anders wat past bij de leeftijd van 
het kind om te laten merken dat we
als gemeente aan haar of hem 
denken. Kent u/jij nu ook een 
jongere die wel een groet vanuit 
Bethel kan gebruiken, neem dan 
contact op met Ilse Buizer (06-
44238936) of Willine Sonnenberg 
(06-17506452).
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Kinderkerstviering
18 december 2022
Volgende week zondag is het al 
weer zover: de kinderkerstviering. 
Op 18 december om 17.00 uur is 
het Kinderkerstfeest voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Er wordt al heel druk gewerkt aan 
de voorbereidingen en heel veel 
kinderen zijn hard aan het oefenen.
Het belooft een mooi feest te 
worden. Jij komt toch ook??

Hartelijke groet namens de 
kinderkerstcommissie,

Boudina, Mathilde, Willine

Bijeenkomsten en 
kringen
Ouderen (65+) Bijbelkring 
Bethel (OBB)
Op donderdag 15 december hopen
wij elkaar weer te ontmoeten om 
10.00 uur in ’t Lichtpunt. De Bijbel 
ligt open bij 2 Timotheüs 4:9-22. 
Het gaat over ‘Mantelzorg in 
Advent’. Er is iets lekkers bij de 
koffie vlak voor Kerst. We sluiten 
deze morgen de bijbelstudies over 
de twee brieven aan Timotheüs af.

Iedereen is welkom. Een 
laagdrempelige Bijbelkring voor 
allen die graag overdag bij elkaar 
komen.

ds. F. van Roest tel. 0638122955 
fvanroest0@gmail.com

Uitnodiging ouderenkring
‘De Bron’
Woensdagmiddag 21 december is 
er weer kring in ‘t Lichtpunt bij de 
Nieuwe Kerk.

We starten om 14.30 uur. (deze 
keer tot 18.00 uur)

We beginnen de middag met een 
kerstprogramma met 

bijbelgedeeltes, samenzang en 
declamatie.

Aansluitend zal er een maaltijd 
worden georganiseerd. Hiervoor 
vragen wij een bijdrage van
€ 10,-  p.p. Was u afgelopen keer 
niet aanwezig en wilt u zich nog 
opgeven? Dat kan door uiterlijk 19 
december te mailen naar 
jhvandijk81@gmail.com

Hartelijk welkom, Marianne, Ada, 
Janneco, Hanna en Agnes

Overige berichten

Oliebollen bestellen
Dit jaar organiseren we onze 
jaarlijkse oliebollenactie samen 
met gemeente De Bron in de 
Sionskerk! We bakken ze samen 
met De Bron die jarenlange 
ervaring hebben, en de 
appelbeignets komen van Bakkerij
Stam. De heerlijke oliebollen en 
appelbeignets mogen ook deze 
jaarwisseling niet ontbreken.
De opbrengst van de 
oliebollenactie gaat dit keer naar 
het project van Gideon Nijenhuis 
die in maart naar Roemenië gaat 
met een groep jongeren. Zij gaan 
zich inzetten voor de allerarmsten 
d.m.v. het uitdelen van 
voedselpakketten en technische 
werkzaamheden, waaronder het 
plaatsen van een keuken. Ook 
gaat de opbrengst naar projecten 
van de jeugdclubs van 
Wijkgemeente Bethel. Een 
bestelaanvraag kunt u doorgeven 
op https://bethelzeist.nl/oliebollen
of - mocht u geen PC of Internet 
hebben - u kunt uw bestelling 
telefonisch tussen 18.00 en 20.00 
uur doorgeven aan Gijs Slootweg 
via 06-53842787 of Marc Buizer 
via 06-20270659.

Anne en Sije Harkema - 
Menkveld

Wij zijn Sije en Anne Harkema. 
Zes jaar geleden waren we lid van 
de Bethel in Zeist en studeerden 

we in Utrecht. Tegenwoordig 
wonen we met onze kinderen Abel
(4), Jona (3) en Mirjam (1) in 
Kapuna, een klein dorpje midden 
in de jungle van Papoea-Nieuw-
Guinea. Zo kan het leven blijkbaar
gaan. Kapuna draait om het 
ziekenhuis dat er staat en wij 
werken hier als vrijwilligers. 
Mensen uit de verre omtrek komen
naar Kapuna Hospital voor 
gezondheidszorg. Elk jaar worden 
er 30.000 patiënten uit de hele 
provincie geholpen. Veelal TBC, 
malaria en geboortezorg. Hiervoor 
moeten de mensen soms dagen 
lopen of varen met de kano. Als 
christelijk ziekenhuis willen we 
gezondheidszorg combineren met 
het verspreiden van het Evangelie.
Geregeld bezoeken teams uit 
Kapuna moeilijk te bereiken 
dorpen in de omgeving om zorg te 
leveren, kinderen te vaccineren en
mensen te vertellen over Jezus. 
Sije werkt als IT-er voor het 
ziekenhuis. Hij onderhoudt de 
internetverbinding en probeert de 
talloze technische problemen die 
zich voordoen op te lossen. Onder
meer het onderhoud van de 
zonne-installatie die Kapuna 
volledig voorziet van elektriciteit. 
Anne werkt op de school als 
leerkracht en ze helpt leerkrachten
in de school het onderwijs te 
verbeteren. Het is een prachtige 
school die groot verschil maakt 
voor de levens van de kinderen 
die er naartoe gaan. Er zijn ook 
grote uitdagingen, bijvoorbeeld 
een gebrek aan opgeleide 
leerkrachten en geld voor 
lesboeken en andere 
leermiddelen. We zijn op zoek 
naar mensen die net als wij willen 
komen werken in Kapuna, zoals 
een accountant, shop manager, 
project manager en leerkrachten. 
Laat het ons alstublieft weten als u
geïnteresseerd bent 
(kapunatfc@gmail.com  ). Kijk dit 
filmpje over de school: 
https://youtu.be/PMndvThGyNs   
Kijk voor meer informatie op: 
https://khuska.nl/even-voorstellen-
sije-anne/

Vanuit de diaconie
De school waar Anne werkt mist 
veel (leer)middelen om de 
kinderen goed les te kunnen 
geven. Als diaconie willen we dit 
project graag steunen en willen de
gemeente ook in de gelegenheid 
stellen een financiële bijdrage te 
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leveren. Vanaf zondag 11 
december zal in de Bethelapp een 
collecte-item twee weken open 
staan om een bijdrage over te 
maken. Tevens kan via de IBAN 
van de diaconie een bijdrage 
worden overgemaakt: 
NL96INGB0663911494 ten name 
van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. Bethel 
Anne en Sije schoolproject

Van harte bij u aanbevolen!
Anne en Sije zijn met hun kinderen
in Nederland nu; u kunt ze op 
zondag 11 december na de dienst 
bij het koffie drinken ontmoeten!

Komende diensten 
Zondag 18 december 2022
10.00 uur: ds. H.E. Dankers
(De Bilt)

17.00 uur: Kinderkerstfeest.


