
  

Zondag 13 november 2022  
Jaargang 21.40 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: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl  
Deze week verzorgd door:  
Corine Meijering-van Bemmel  

Welkom!  
Op zondag 13 november 2022 gaat in 
de ochtenddienst om 10.00 uur onze 
wijkpredikant ds. W.J. van Schaik voor 
en bespeelt Frank van Zuidam het orgel. 
In de dienst om 17.00 uur gaat ds. W.G. 
Sonnenberg (Ede) voor en wordt het 
orgel bespeeld 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, 0306958227). 
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 Youtubekanaal ‘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: Jolanda Seldenrijk, 
Yvanca van Essen, Kelly de Hoop, 
Anne,  Femke en Anne  
17.00 uur: Frank Giebel  

Kindernevendienst  
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
13 november 2022 is er 
kindernevendienst voor de groepen 1 
t/m 6. Groep 1 en 2 - in de zaal 
achter 't Lichtpunt (Elsbeth Verlinde) 
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (Lydie van Rinsum). 
Groep 7 en 8 - in de school via de 
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
zijde (Annelous Michielsen en 
Sterre).  
  
Aan de kleuters wordt het verhaal 
van de barmhartige Samaritaan 
verteld (Lukas 10:2537). Jezus laat 
zien wie onze naaste is en wie wij 
moeten helpen. De kinderen leren 
dat God wil dat je elkaar helpt en ze 
ontdekken dat het belangrijk is om 
aardig te zijn voor anderen, ook al 
vinden ze iemand niet zo aardig. 
God helpt om die kinderen ook lief 
te hebben. We moeten goed voor 
elkaar zorgen. Wat wij graag willen 
voor onszelf, zo moeten we ook 
doen voor anderen.  
  
Bij de andere groepen staat de 
gelijkenis van de farizeeër en de 
tollenaar (Lucas 18:9-14) centraal. 
In deze gelijkenis komen twee 
mannen in de tempel. Allebei bidden 
ze, maar hun houding is wel totaal 
verschillend. Een farizeeër deelt 
alleen aan God mee hoe goed hij 
leeft, veel beter en vromer dan 
anderen. Hij is best trots op zichzelf. 
Hij vindt dat God hem moet belonen. 
Een tollenaar staat met gebogen 
hoofd in een hoekje. Hij schaamt zich 
voor zijn zonden en smeekt of God 
hem toch wil helpen. God schenkt de 
tollenaar vergeving. De vraag is: hoe 
bidden wij? Welke houding nemen 
wij aan tegenover God en elkaar? 
Als we klein durven te zijn voor God 
laat Hij je nooit vallen, maar geeft Hij 
zijn liefde en genade.  
  

Collecten  
1e Diaconie   
2e Plaatselijk kerkenwerk  
3e Onderhoud gebouwen (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  
  

Rondom de prediking  
Catechesedienst 
zondagochtend 13 november  
De ochtenddienst van komende zondag 
zal een catechesedienst zijn. Dat wil 
zeggen, een dienst die in samenwerking 
met de catechisanten uit alle 
tienercatechesegroepen tot stand is 
gekomen.  We lezen deze zondag uit 
het boek Habakuk, het derde hoofdstuk. 
Samen met de catechisanten hebben 
we in de afgelopen weken ook een paar 
keer aan deze tekst ‘geproefd’, haar 
beluisterd, de woorden laten 
binnenkomen, indalen. Habakuk 3 
begint als een gebed tot God in een 
zeer verwarrende en verwarde tijd: ‘Laat 
vandaag zien wie U bent!’ Maar wat als 
zo’n gebed wordt verhoord en God 
pijlsnel dichterbij komt en je Hem al 
onmiddellijk te zien krijgt? Dan beeft 
iedereen van angst, constateert 
Habakuk. Hijzelf staat ook te trillen op 
z’n benen. Begrijpelijk, want horen en 
zien vergaat de mensen als God 
dichterbij komt. ‘Maar toch zal ik dan 
juichen van blijdschap,’ roept Habakuk.  
Juichen van blijdschap terwijl je trilt op 
je benen, rara hoe kan dat?   
Ds. Jasper van Schaik   

Jeugd  
Kinderkerstviering  18 
december 2022  
Het duurt nog even, maar achter de 
schermen zijn we al heel druk bezig met 
de voorbereidingen voor de 
kinderkerstviering. Op 18 december om 
17.00 uur is het Kinderkerstfeest voor 
de kinderen in de basisschoolleeftijd. 
We maken er dit jaar een groot feest 
van en daar hebben we jullie bij nodig!!  
We gaan een muzikale declamatie 
uitvoeren en daarvoor zoeken we 
kinderen die willen zingen (en zingend 
in een rol kruipen). Iedereen vanaf 
groep 1 kan zich hiervoor aanmelden. 
Er is plek voor beginnende zangers, 
voor kinderen die al langer zingen, voor 
kinderen in een groter koor, solo of in 
een klein groepje. Dus: meld je snel 
aan! Ook tieners en jongeren worden 
van harte uitgenodigd om mee te zingen 
en de kinderen te ondersteunen, meld je 
dan graag ook aan! Na de aanmelding 
wordt iedereen (in groepjes) ingedeeld, 



en ontvang je de liederen. Meld je 
uiterlijk 23 november via dit formulier 
https://forms.office.com/r/9dtBcAJSHq 
aan. Op de volgende momenten wordt 
er geoefend:  
Zaterdag 3 december van 10.00 tot  
11.30 uur  
Zaterdag 10 december van 15.00 tot  
16.30 uur  
Vrijdag 16 december 16.30 tot 18.00 uur 
Het is heel belangrijk dat je bij het 
oefenen aanwezig bent, omdat we 
allemaal nieuwe liederen zullen zingen.  
Dit jaar krijg je natuurlijk ook weer een 
kerstgeschenk. En net als vorig jaar kun 
je vooraf doorgeven wat je leuk zou 
vinden. Je keuze geef je door via dit 
formulier: 
https://forms.office.com/r/6C6W58XDEf. 
Wil je echt kunnen kiezen, geef je keuze 
dan uiterlijk zondag 27 november door.   
Hartelijke groet namens de 
kinderkerstcommissie, Boudina, 
Mathilde, Willine   

Bijeenkomsten en 
kringen  
Yeshua-Israël-Geloofs-
GroeiGroep  
Waarom blijft de Hebreeënschrijver het 
onderscheid tussen het Oude- en het 
Nieuwe Verbond steeds maar verder 
uitleggen? Om wie of wat gaat het in de 
nieuwe perikoop, Hebr. 10: 1 t/m 18? Wat 
doet dat met onszelf? En met de  
Hebreeën? Wat is het tekort bij de wet en 
de offerdienst in vs. 1 t/m 4? Hoe wordt 
dit opgelost en door wie? Waartoe dienen 
de beide aanhalingen uit het O.T. in vs. 5 
t/m 7 en vs. 16, 17? Waarom gaat het 
lukken?  
Deze vragen hopen we te bespreken bij 
de behandeling van Hebr. 10:1-18 op 
maandag 14 november om 19:30 uur bij 
Trudy en Rien van de Glind, Prinses 
Catharina Amalialaan 118-45.   
Hartelijk Welkom!  
  
Twee avonden zoektocht 
identiteit Bethel  
Uw verbeeldingskracht. Graag doe ik 
daar een beroep op. Tijdens twee 
avonden gaan we op zoek naar wie de 
Bethelgemeente is en wie ze wil zijn. En 
we laten daarin de verbeelding tot ons 
spreken. Voor beide avonden zoek ik 10 
á 15 mensen. Dus ook al bent u slecht 1 
keer in gelegenheid, bent u van harte 
welkom! De avonden zijn op 24 
november en 1 december. Op 24 
november beginnen we om 20:00 en op  
1 december beginnen we om 20:30  
i.v.m. de gebedsgroep. Geïnteresseerd? 
Geef je op: e.oevermans@gmail.com of 
0648588400.   
Met vriendelijke groet,   
Erik Oevermans   
  
  

  
  
Overige berichten  
Samenwerkende 
organisaties starten 
inzamelingscampagne 
‘Winteractie Zeist’  
Enkele organisaties uit Zeist gaan de 
komende maanden een 
inzamelingscampagne voeren om 
huishoudens die het financieel zwaar 
hebben extra te steunen. Onder de 
naam ‘Winteractie Zeist’ wordt de 
Zeister samenleving opgeroepen om 
een bijdrage te leveren ten behoeve 
van medebewoners die door de 
stijging van voedsel- en 
energieprijzen ernstig in de 
problemen komen. De actie gaat 
lopen van november 2022 tot maart 
2023.  
De organisatoren van Winteractie  
Zeist zijn Voedselbank Zeist (VBZ),  
Stichting Leerkansen Zeist en de  
Inloophuizen van Kerk & 
Samenleving. De organisaties slaan 
de handen ineen omdat zij merken 
dat de nood onder hun klanten flink 
is gestegen. VBZ hoopt met het 
gedoneerde geld haar voorraden aan 
te vullen en op peil te houden. De 
Inloophuizen willen het aantal 
verstrekte maaltijden zien uit te 
breiden. Daarnaast leggen de 
samenwerkende organisaties tijdens 
de actiemaanden formulieren klaar 
waarmee hun klanten een aanvraag 
kunnen doen voor een bijdrage in 
onverwacht hoge kosten. Deze 
aanvragen zullen door de 
organisaties worden beoordeeld. Op 
diverse plekken in Nederland zijn 
soortgelijke inzamelingsacties 
ontstaan. Ook schenken mensen 
spontaan het geld van de 
energiecompensatie die ze in 
november en december ontvangen 
aan een lokaal goed doel. De 
samenwerkende organisaties willen 
met deze ‘Winteractie Zeist’ hierop 
inhaken.  Mensen die willen doneren 
kunnen geld overmaken naar de 
volgende rekeningnummers: 
Voedselbank: NL54 RABO 
0132541726 tnv Voedselbank Zeist 
onder vermelding van Winteractie 
Inloophuizen: NL73 INGB 0664 4517  
13 tnv Stichting Kerk en Samenleving 
Zeist onder vermelding van 
Winteractie Naast financiële 
middelen zijn er ook kookvrijwilligers 
nodig bij de inloophuizen, voor het 
bereiden van de extra maaltijden. 
Wilt u meehelpen? Voor meer info en 
aanmelding: Marian van Giezen, T 
06 – 51977912, 
lindenhuis@kerkensamenleving.nl.   
  
  

  
  
FOCUS traject  
Als Bethel wijkgemeente hebben we 
een logo wat de kernwaarden “Open 
naar God, open naar elkaar, open naar 
buiten” symboliseert. Deze drie 
onderdelen kunnen niet zonder elkaar. 
Nu we een roerige tijd van geen 
kerkbezoek, online diensten, beperkte 
activiteiten van kringen, clubs en 
bijeenkomsten hopelijk achter ons 
hebben gelaten, zijn we in een nieuwe 
periode beland van herbezinning, 
nieuwe gewoonten etc. Als 
Bethelwijkgemeente willen we ons gaan 
bezinnen op onze drie kernwaarden. 
Het FOCUS traject van de IZB sluit 
naadloos aan bij onze kernwaarden. 
Door dit traject gaan we nadenken over 
wat Jezus voor ons betekent, wat we 
daarin voor elkaar kunnen betekenen, 
en wat we daarvan laten zien in ons 
dagelijks leven. Om het traject optimaal 
af te stemmen op onze wijkgemeente 
zal eerst een scan worden gehouden. 
Op deze manier krijgen we een beeld 
van onze gemeente en welke vragen en 
welke verlangens er leven op missionair 
gebied. Deze scan zal eind volgende 
week beschikbaar zijn, in het 
Bethelnieuws van volgende week volgt 
meer informatie.  Namens het FOCUS 
kernteam,   
Chris de Korte  
  

Komende diensten   
Zondag 20 november 2022  
10.00 uur ds. F. van Roest (Zeist)  
17.00 uur prop. E. Oevermans (Houten)  
  
  
  


