
 

Zondag 12 juni 2022 

Jaargang 21.24 

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 12 juni 2022 in de 
ochtenddienst om 10:00 uur gaat ds. 
C.M. Lavooy (Vaassen) voor en 
bespeelt Gert-Jan van den Bos het 
orgel. In de dienst om 17:00 uur gaat 
ds. W.A. van den Born (Hei- en 
Boeicop) voor en wordt orgel gespeeld 
door Leen Mijnders. 
 
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.nl 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 - dhr. Pietjan Schmohl, mw. 
Rosalie de Wit, mw. Karin de Kruijf, 
Nora Schmohl, Abbe Schipper,  
Sem van Ekris 
17:00 uur – mw. Corlinde Nap 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 12 
juni 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 
Lichtpunt (Bart van Zijl) 
Groep 3 en 4 - in de Consistorie, rechts 
van de preekstoel (Emma en Charlotte 
Remmerde) 
Groep 5 en 6 - in de Mirror, links van de 
preekstoel (Annelous Michielsen en 
Marije) 
 
In de kindernevendienst wordt verteld uit 
Handelingen 3:1-10: 
Sta op en loop 
Het verhaal in de Kindernevendienst 
van vandaag gaat het over de genezing 
van een verlamde man (Hand. 3: 1-10). 
We zien dat Petrus en Johannes bij de 
Schone Poort komen. Daar ontmoeten 
zij een man die nooit heeft kunnen 
lopen. Hij is verlamd en heeft ook niet 
voor zichzelf kunnen zorgen. Hij bedelt 
bij de poort zijn eten en kleding bij 
elkaar. Petrus en Johannes geven hem 
geen geld, maar laten zien dat hij van 
God meer mag verwachten. Petrus helpt 
hem overeind en laat hem opstaan in 
naam van Jezus! De verlamde krijgt 
geen geld, maar een nieuwe toekomst, 
waarop hij niet meer hoopte. Hij is God 
dankbaar en laat dat aan iedereen 
merken! 
 
Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud Gebouw (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 
zendingsbusjes 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 diaconie 
Op zondag 12 juni is de 1e collecte 
bestemd voor Open Doors  
Traditiegetrouw is de eerste zondag na 
Pinksteren de Zondag voor de 
Vervolgde Kerk, want na de uitstorting 
van de Heilige Geest begon ook de 
vervolging. We leven dan mee met onze 
broers en zussen, overal ter wereld, die 
lijden vanwege hun geloof.  
 
Wereldwijd worden ruim 340 miljoen 
christenen vervolgd; zij worden bewust 
vijandig behandeld vanwege hun 
geloofsovertuiging.  
Open Doors onderscheidt twee vormen 
van vervolging: verstikken en 
verbrijzelen. Bij verstikken wordt er druk 
op christenen gelegd vanuit overheid, 
familie of omgeving. Verbrijzelen houdt 
in dat er geweldsincidenten worden 
gepleegd tegen christenen. Verstikken 
valt minder op voor de buitenwereld, 
maar beide vormen zijn verschrikkelijk.  
Open Doors hanteert een ranglijst waar 
50 landen worden getoond waar 
christenen het zwaarst worden vervolgd. 
In deze landen neemt christenvervolging 
verschillende vormen aan en is ook 
weer andere hulp nodig. Er wordt 
noodhulp of traumazorg geboden; 
anderen worden bijgestaan in juridische 
processen; trainingen worden gegeven 
over christenvervolging en Bijbels 
worden verspreid. Voor deze hulp is 
financiële steun nodig.  
 
U kunt uw gift geven in de 
collectemanden bij de uitgang, via de 
Bethelapp, de QR code of overmaken 
op NL96INGB0663911494 ten name 
van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 1e collecte Bethel 
12 juni 2022. 
De diaconie beveelt deze collecte van 
harte bij u aan! 
 
Naast de collectemanden liggen 
exemplaren van “Kerk in de knel”. 
Iedereen kan een exemplaar 
meenemen!  
 
Nacht van gebed, 17 juni 2022 
Open Doors organiseert jaarlijks de 
Nacht van Gebed voor de vervolgde 
kerk.  
In de nacht van 17/18 juni is in ‘t 
Lichtpunt gelegenheid om mee te 
bidden. We hopen te bidden van 21.00-
02.00 uur. Het is ook mogelijk om een 
deel van de gebedsnacht mee te 
maken. We zullen met christenen uit 
verschillende gemeenten met elkaar 
bidden voor de vervolgde christenen. 
Diverse landen krijgen aandacht. Het is 
goed om ons bewust te zijn van de 
offers die christenen brengen om het 
geloof. Iedereen is welkom!  
Info: https://www.opendoors.nl of Lia 
Verboom, 06-19969057. 
 
 



Bijeenkomsten en 
Kringen 
De beloning 
De plek waar alle verhalen 
samenkomen. Dat is de Alphacursus. 
Wat wil ik nu zelf met wat mijn ouders 
mij verteld hebben over kerk en geloof? 
Kijk ik nu anders tegen God aan dan 60 
jaar geleden? Mooie verhalen. 
Doordacht. Doorleeft. Mooi om daarbij 
te mogen zijn. Een deelnemer op leeftijd 
heeft zware periodes in het leven 
gekend en benoemd de avonden als 
een beloning. We zijn nog maar 
halverwege. Team Alpha 
 
Herinnering Kampvuur avonden 
Komende week, op donderdag 16 juni 
en zaterdag 18 juni organiseren we 
kampvuuravonden samen met Marco en 
Agnes. 
Iedereen kan in een open sfeer 
genieten van een Aziatisch hapje, 
ontmoeting met Marco en Agnes en een 
inhoudelijk programma aan de hand van 
4 thema’s afwisselend met gesprek en 
discussie. 
Inloop van 18.30 tot 19.00 uur en 
afsluiting om 21.30 uur. 
Weet je welkom op de Tiendweg 38 bij 
Jan’s Fruitschuur. 
Graag even aanmelden i.v.m. het eten 
op jan@jansfruitschuur.nl 
Namens tfc Chaïm, 
Mathilde Oosterhuis 
Jan van der Grift 
 
 
Overige berichten 
 

 
 
Kipdijrollade 
Heb je er niet meer aan gedacht maar 
wil je wel een rollade bestellen: het kan 
nog t/m maandag 13 juni! 
 
Voor €15,00 ontvang je een gekruide en 
vacuüm verpakte rollade van ca. 1 kg. 
Je kunt je bestelling t/m maandag 13 
juni doorgeven via mail: 
woordendaadzeist@gmail.com of per 
telefoon 030-6962280 
Zie Bethelnieuws van 29 mei voor meer 
informatie. 

 
Komende diensten  
Zondag 19 juni 2022 
10.00 uur ds. H. de Leede (Amersfoort) 
17.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


