
 
Zondag 13 februari 2022  
Jaargang 21:07 

Nieuwsbrief van Hervormde 
wijkgemeente Bethel binnen de 
Protestantse Gemeente Zeist. 
Reacties en kopij voor de volgende 
week zijn tot woensdag 17.00 uur 
welkom bij: 
Jacobine Hogendoorn, Ies Visser en 
Gerlien Swager 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Pieter Roos 

 

Welkom! 
Op zondag 13 februari 2022 in 

de ochtenddienst om 10:00 uur 

gaat voor prof. dr. F.G. Immink 

(Woudenberg) en bespeelt Gert-

Jan van den Bos het orgel. In de 

dienst om 17:00 uur gaat ds. 

G.J. van Meijeren (‘s Graveland) 

voor en het orgel wordt bespeeld 

door Frank van Zuidam. De 

diensten zijn via Kerkomroep.nl 

en de YouTube-link te volgen.  

 

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. 
 

Crèche 
10:00 uur: Jolanda Seldenrijk, 

Yvanca van Essen en Kelly de 

Hoop  

17:00 uur: Janien van 

Wingerden 

 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 

zondag 13 februari is er 

kindernevendienst voor de 

groepen 1 t/m 8 

Kijk op de website 

www.bethelzeist.nl voor 

verwerkingsmateriaal, als je niet 

in de kerk aanwezig kunt zijn. 

 

Groep 1 t/m 4 in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Lydie van Rinsum en 
Marije) 
Groep 5 t/m 8 in de Mirror, links 
van de preekstoel (via 
kosterskamer) (Ruth en Christel 
Verboom)  
 

In de kindernevendienst wordt uit 

Gen. 43-33 het verhaal 

“Benjamin gaat mee naar 

Egypte” verteld. 

 

Opkomen voor de ander  

Jakob wil Benjamin niet laten 

gaan. Hij is bang na Jozef ook 

hem kwijt te raken. Dan belooft 

Juda in alles voor hem te zullen 

zorgen. De zilveren beker van 

Jozef wordt in Benjamins 

graanzak gevonden. Benjamin 

moet de gevangenis in. Juda 

biedt aan zijn plaats in te nemen, 

zodat Benjamin terug kan keren 

naar hun vader. Juda heeft nu 

bewezen hoeveel hij van zijn 

vader en Benjamin houdt. Juda 

offert zich dus op voor zijn broer 

Benjamin. Hij wil de straf dragen 

die Benjamin zou krijgen. 

 

Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Predikantsplaats (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 Bethel App.  

 

Jeugd 
 

Kliederkerk 13 februari 

geannuleerd 
Omdat zoveel kinderen en 

gezinnen op dit moment te 

maken hebben met corona, 

hebben we besloten de 

Kliederkerkviering van zondag 

13 februari te annuleren. Op ons 

YouTube-kanaal van PKN Zeist 

Jeugd & Gezin kun je vanaf 13 

februari een Kliederkerk-thuis 

filmpje bekijken over… Liefde! 

Bij de video vind je ook een link 

met knutseltips voor thuis. We 

hopen je weer te zien bij de 

volgende Kliederkerk op zondag 

3 april. 

 

Groetjes, Team Kliederkerk Zeist 

(info@kliederkerkzeist.nl) 

 

 
 

Vanuit de 

kerkenraad 
 

Honderd dagen in 

Bethelwijk met Jasper 

van Schaik. 
Zoals wellicht een aantal van 

u/jullie reeds gemerkt hebben, 

zijn de voorbereidingen voor de 

kennismakingsronde van 

dominee Van Schaik in volle 

gang. Daar wil dominee Van 

Schaik vooral de eerste honderd 

dagen voor gebruiken. Er is een 

planning gemaakt voor de 

maandagen en dinsdagen. Lia 

Verboom maakt in overleg met 

Jasper deze afspraken. Omdat 

de familie Van Schaik tot aan de 

zomervakantie nog in Dordrecht 

blijft wonen zal Jasper ook wel 

eens een maaltijd in Zeist 

gebruiken. Waar mogelijk wordt 

dat gecombineerd met een 

bezoek aan u/jullie. Het is heel 
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fijn dat er al zo positief op de 

bezoekafspraken is gereageerd. 

Naast bezoek aan 

gemeenteleden persoonlijk, 

komen er ook afspraken met 

catechesegroepen/ jeugdclubs 

en allerlei kringen, bedieningen 

en andere teams. Het zal 

natuurlijk nooit lukken om ieder 

gemeentelid en alle groepen in 

die eerste honderd dagen te 

bezoeken. Wel hoopt Jasper in 

die periode al een goed beeld te 

hebben van de Bethelwijk. Na 

die eerste periode komen er nog 

wel meer mogelijkheden om ook 

kennis te maken met onze 

nieuwe predikant. We hopen en 

bidden dat door het pastoraat en 

door de verkondiging van het 

evangelie de Bethelwijk een 

goede plek mag zijn voor ons 

allen. Wij zien uit naar de komst 

van onze nieuwe predikant op 20 

februari aanstaande. 

  

Aad de Bruijn, ouderling 

pastoraat 

 

Verslag uit de 

kerkenraad 26 januari 
Op 26 januari vergaderde de 

kerkenraad voor het eerst dit jaar 

en waren ook de nieuwe 

ambtsdragers aanwezig. 

Voorafgaand aan de vergadering 

werden we verrast met een 

heerlijke traktatie van de 

Bijbelkring Sela, als dank voor al 

het werk wat in de coronatijd 

door de kerkenraad is verricht. 

Nadat br Roosendaal de 

vergadering had geopend met 

een inleiding en gebed, gaf een 

aantal leden van het 

beamerteam inzicht in welke 

(hectische) handelingen zij elke 

zondag weer moeten verrichten 

om de gemeenteleden thuis de 

kerkdienst te laten meemaken. 

Ook deelden zij met de 

kerkenraad een aantal 

verbeterpunten, waarvoor 

investeringen nodig zijn. Er 

wordt afgesproken dat in 

samenspraak met de 

kerkrentmeesters een aantal 

verbeterpunten worden 

benoemd met daarbij een 

kostenplaatje. Nadat de leden 

van het beamerteam de 

vergadering hadden verlaten is 

het moderamen voor 2022 

verkozen: de brs. Roosendaal, 

Oosterhuis, Versteeg en de zrs 

Van Eck en Van Vliet, na 20 

februari aangevuld met ds. Van 

Schaik. Br Roosendaal heeft een 

update gegeven over de komst 

van ds. Van Schaik waar o.a. is 

gesproken over de invulling van 

de 100 dagen kennismaking. Tot 

1 mei zal ds. Sonnenberg nog 

voor 1 dag per week 

ondersteuning geven. Met de 

komst van ds. Van Schaik komt 

de taak van ds. Dankers als 

consulent ten einde. Namens de 

kerkenraad zal hem een attentie 

worden bezorgd als dank voor 

zijn bijstand en advies bij het 

beroepingswerk. Br Versteeg 

deed verslag van de 

vergaderpunten van de laatste 

AK-vergadering. Vervolgens is 

gesproken over de recente 

versoepelingen van de 

coronamaatregelen. Omdat er 

veel minder mensen 

aanmeldden voor de diensten 

dan er mensen in de kerk mogen 

zijn wordt besloten (voor nu) het 

aanmeldingssysteem te 

beëindigen. Uiteraard moeten 

wel de basisregels in acht 

genomen worden. Het jeugdwerk 

kon eerder al weer starten. 

Tijdens vergadering is besloten 

welke twee gemeenteleden 

worden gevraagd als 

vertrouwenspersoon, in het 

kader van de Gedragscode 

Veilige Kerk. Hun namen worden 

bekend gemaakt nadat zij hun 

taak aangenomen hebben. Er 

zijn een aantal ideeën ingebracht 

om de onderlinge contacten 

tussen gemeenteleden te 

bevorderen. Zr De Graaf en br 

De Korte nemen de coördinatie 

hiervan op zich. De zrs Verboom 

en de Graaf en br De Korte 

zullen met ds. Van Schaik 

overleggen over een 

gemeenteavond over (de kracht 

van) het gebed. Br Versteeg 

sloot de vergadering af en ging 

voor in gebed. 

 

Bevestiging ds. Van 

Schaik zondag 20 

februari 
We kijken uit naar zondag 20 

februari, de zondag waarop ds. 

Van Schaik zal worden 

bevestigd in onze wijkgemeente 

en hij zijn intrede zal doen. We 

kijken uit naar deze bijzondere 

dienst. 

 

We zijn blij en dankbaar dat we 

na een lange periode weer een 

eigen predikant mogen 

verwelkomen. Niets ten nadele 

van ds. Sonnenberg, die in deze 

periode enorm veel (pastorale) 

arbeid heeft verzet en steeds 

bereid was in te springen als er 

bijvoerbeeld een predikant 

plotsklaps uitviel. We zijn blij dat 

hij nog tot 1 mei in dienst blijft 

voor extra ondersteuning in een 

periode waarin ds. Van Schaik 

vooral bezoekwerk wil doen en 

de zondagse eredienst wil 

voorbereiden. 

 

De dienst van 20 februari is vrij 

toegankelijk. We willen de 

gemeente volop de gelegenheid 

bieden om onze nieuwe 

predikant welkom te heten. Maar 

we willen ook de regels hanteren 

die horen bij een periode waarin 

Corona nog steeds onder ons is. 

Naast de basisregels (1,5 meter, 

handen desinfecteren, 

mondkapje dragen) vragen we 

kerkgangers om telkens een rij 

vrij te laten. Als dat niet meer 

kan, dan wordt het balkon in 

gebruik genomen. Is dit “vol”, 

dan kunnen de tussenliggende 

rijen in de kerkzaal worden 

gevuld, waarbij de kerkgangers 

verspringend moeten gaan 

zitten. In de kerk zullen 

coördinatoren aanwezig zijn om 

te helpen bij het vinden van een 

goede plaats. Onder het balkon 

kunnen de vrijgelaten rijen niet 

opgevuld worden; die plaatsen 

houden we gereserveerd voor 

kwetsbare gemeenteleden. 

Onder de huidige 

omstandigheden is het niet 

mogelijk om als hele gemeente 

na de dienst koffie te drinken. 

Wij moeten het koffiedrinken 

beperken tot de gasten. 

 

Bijeenkomsten en 

kringen 
 

Ouderen Bijbelkring 

Bethel (OBB) 
Op donderdag 17 februari hopen 

wij elkaar weer te ontmoeten om 

10.00 uur in ’t Lichtpunt. Na een 

onderbreking door de strengere 



maatregelen gaan wij weer 

verder. Uiteraard houden wij ons 

aan de regels en zijn voorzichtig 

voor onszelf en voor elkaar. 

Dit keer lezen wij verder bij 1 

Timotheüs 6,17-21. Het gaat 

daar over rijkdom, bewaren en 

zegen. Dit is het slot van de 

eerste brief.  

 

Iedereen is welkom. Een kring 

overdag voor hen die er liever ’s 

avonds niet meer op uitgaan. 

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk 

welkom. De kring duurt tot 

ongeveer 11.30 uur. 

 

Wil van Sprakelaar – Neef  

tel. 0306918645 

ds. F. van Roest tel. 

0638122955 

fvanroest0@gmail.com 

 

Thema-avond Veilig 

Jeugdwerk in de kerk 24 

februari 

 

 
 

Voor alle jeugdwerkvrijwilligers 

organiseert de PGZ op 

donderdag 24 februari a.s. een 

thema-avond over Veilig 

Jeugdwerk. Een kwetsbaar, heel 

belangrijk en helaas ook heel 

actueel onderwerp. 

 

De kerk is een plek waar je je 

thuis voelt. Dat is wat we 

verlangen. Je thuis voelen 

betekent ook “je veilig voelen”. 

Jeugdwerkvrijwilligers zijn voor 

kinderen en jongeren belangrijke 

voorbeeld- en 

vertrouwensfiguren. Misschien 

heb je wel eens te maken gehad 

met een situatie waar je niet 

goed raad mee wist. Of bleef je 

na een avond met een bepaald 

onderbuikgevoel zitten. Hoe 

draag jij bij aan die veilige 

“thuisplek” in de kerk? Daar gaat 

deze avond over. 

 

De inleiding op het onderwerp 

wordt verzorgd door een ervaren 

trainer. Daarna gaan we met 

elkaar in gesprek. Vanwege het 

gevoelige onderwerp is de avond 

alleen live bij te wonen. Er zal 

dus geen livestream of opname 

zijn. Om de zaal veilig in te 

kunnen richten is het 

noodzakelijk om je voor deze 

avond aan te melden. Dat kan 

door een ticket te reserveren via 

deze link, of gebruik 

onderstaande QR-code.  

 

 

We hopen van harte dat zoveel 

mogelijk clubleiding, 

kindernevendienstleiding, 

jeugdambtsdragers, catecheten 

en crècheleiding zich 

aanmelden. Als team deelnemen 

aan deze avond heeft zeker 

meerwaarde. Samen dragen we 

zorg voor onze jeugd. 

 

Donderdag 24 februari 

20.00 - 22.00 uur (inloop en 

koffie vanaf 19.45 uur) 

Noorderlichtgemeente, Bergweg 

92B, Zeist 

  

Voor meer informatie neem je 

contact op met Geeske Donze, 

kerkelijk werker voor jeugd en 

gezin, 06-25212269 of 

geeskedonze@pkn-zeist.nl 

 

Overige berichten 
 

Pastorie gereed maken 

voor verbouwing: HULP 

GEZOCHT 
De Pastorie aan de Prof. 

Sproncklaan zal grondig 

verbouwd worden voordat het 

gezin Van Schaik naar Zeist 

hoopt te verhuizen. Voordat de 

aannemer aan de slag kan, moet 

behang en vloerbedekking 

verwijderd worden uit de 

pastorie. Dit staat gepland voor 

zaterdag 19 februari a.s. 

Wij hebben daarbij uw hulp 

nodig. We beginnen om 09.00 

uur. Ook al kunt u maar een paar 

uur of een halve dag, we zijn blij 

met alle hulp. Vele handen 

maken licht werk. Meld u aan via 

de Bethel App of telefonisch bij 

Caroline den Ouden,  

06-51203437. 

 

Gerard Steenbeek, Danielle van 

Vliet en Caroline den Ouden 

(ouderling- kerkrentmeesters) 

 

Paasgroetenactie 
Graag attenderen wij u nog op 

de Paasgroetenactie.  

Bij het Bethelnieuws van vorige 

week zat een bijlage waar u alles 

kunt lezen over wat de bedoeling 

is.  

Via deze link kunt u tot en met 

15 februari kaarten bestellen. 

 

 

 
(wordt vervolgd) 

 

Komende diensten  
Zondag 20 februari 2022 

Bevestiging intrede ds. 

Van Schaik 
10.00 uur ds. Van Schaik 

(Dordrecht) 

17.00 uur ds. C.E. Lavooij 

(Vaassen) 

 

Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee 
diensten, een ochtenddienst 
(10.00 uur) en een middagdienst 
(17.00 uur). Vanwege de recente 
verruiming van de Covid-
maatregelen is iedereen welkom 
om de diensten bij te wonen, 
opgeven voor de diensten is niet 
langer nodig. Ook worden alle 
diensten uitgezonden 
via Kerkomroep.nl en via 
het YouTube-kanaal PKN 
Bethelwijk Zeist. In de livestream 
worden de liederen 
geprojecteerd. De bijbehorende 
schriftlezingen en formulieren 
kunt u vinden in de liturgie, die 
downloadt u van de website. Op 
het YouTube-kanaal kunt u ook 
video’s van de 
kindernevendienst bekijken. Op 
deze manier willen wij ons als 
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gemeente verbonden voelen 
rondom het Woord en met en 
voor elkaar bidden, ook al 
kunnen we niet lijfelijk aanwezig 
zijn. 
 


