
 
Zondag 15 mei 2022 
Jaargang 21.20 

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, Gerlien 
Spijkerboer en Ies Visser 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

 

Welkom! 
Op zondag 15 mei 2022 gaat in 
de ochtenddienst om 10:00 uur  
voor ds. W.J. van Schaik  en 
bespeelt  Edwin Droogendijk het 
orgel. In de dienst om 17:00 uur 
gaat ds. G.J. van Meijeren  
(’s-Graveland) voor. In deze 
dienst wordt het orgel bespeeld 
door Leen Mijnders. De diensten 
zijn via Kerkomroep.nl en de 
Youtube-link te volgen.  
 
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 
Zie onze website 
www.bethelzeist.nl voor de 
liturgie van de diensten. 
 

Crèche 
10:00 uur:   
Marjolein Immink, Marlies van 
Asselt, Anne van den Bos, Anne, 
Veerle en Justice 
 
17:00 uur:   
Willem-Jan van de Berg  
 

 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 15 mei 2022 is er 
kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 4 en groep 7/8. 
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 (Arianne van Ekris). 
Groep 3 en 4 - in de Consistorie, 
rechts van de preekstoel (Emma 
en Charlotte Remmerde). Groep 
7en 8  - in de Mirror, links van de 
preekstoel (Gert-Jan Baan). 
 

Simson doodt veel 
Filistijnen is het thema 
van deze zondag 
Rechters 15 
De kinderen ontdekken dat 
geweld tot nieuw geweld leidt. 
Wie kan dat geweld doorbreken? 
Simson niet. Simson is een held, 
maar ook een zondaar met een 
kwetsbaar geloof. In zijn 
onvolmaaktheid en geweld wijst 
hij ons op Jezus.  
Christus brengt in volkomen 
trouw aan God vrede en heil.  
 

Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Missionair Werk (d) zie ook 
vanuit de diaconie 

 
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! 

 
Diakenen en kerkrentmeesters 
 

Vanuit de Diaconie 
3e collecte zondag 15 mei 2022 
Omdat Marco en Agnes met hun 
kinderen vandaag sinds lange 
tijd weer voor het eerst in ons 
midden zijn, zal de 3e collecte 

bestemd zijn voor het project van 
Agnes “Samaritan Creations” én 
voor de onkosten van hun verblijf 
in Nederland. Vanuit onze 
wijkgemeente zijn Marco en 
Agnes uitgezonden naar Azië, 
waar Agnes werkzaam is bij 
Samaritan Creations. Zij heeft 
als missie vrouwen uit de wereld 
van de prostitutie te bevrijden. 
Het team bezoekt wekelijks bars 
en andere plekken waar 
prostituees werken. Door relaties 
met deze vrouwen op te bouwen 
en het evangelie te delen wordt 
er geprobeerd om de vrouwen te 
helpen om de prostitutie te 
verlaten. Ze krijgen bij Samaritan 
Creations een jaarprogramma 
aangeboden, dat gericht is op 
het bieden van geestelijk en 
fysiek herstel door middel van 
counseling en traumaverwerking. 
Daarnaast worden de vrouwen 
geholpen om in vertrouwen op 
God een zelfstandig leven op te 
bouwen. De helft van de 
opbrengst van deze collecte is 
bestemd voor de bekostiging van 
dit programma; de andere helft 
voor de onkosten van hun 
tijdelijke verblijf hier.  
De collecte wordt door de 
wijkdiakenen van harte bij u 
aanbevolen!  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. 3e collecte Bethel 15 mei 
2022. 
 

Bethelmensen 
Bijeenkomsten 
Ouderen (65+) 
Bijbelkring Bethel (OBB) 
Op donderdag 19 mei hopen wij 
elkaar weer te ontmoeten om 
10.00 uur in ’t Lichtpunt. De 
Bijbel ligt open bij 2 Timotheüs 
2,1-13. Het gaat over strijd en 
lijden en juist ook over de 
opstanding. Houdt dat in 
gedachten! (vers 8). Iedereen is 
welkom. Dit is de eerste keer na 
het overlijden van Wil van 
Sprakelaar op 30 april. We 
zullen haar missen en we zullen 
haar gedenken. Deze 
ontmoeting zal de laatste zijn 
van dit seizoen. 
ds. F. van Roest tel. 
0638122955  
fvanroest0@gmail.com 
 



Gemeenteweekend 21 en 
22 mei 2022 
Volgend weekend is het al zo 
ver! Op 21 en 22 mei is er een 
gemeenteweekend op het terrein 
van Jan en Marry van de Grift, 
nabij Tiendweg 38 in Zeist. U 
bent van harte uitgenodigd om 
aan alle (of een deel van de) 
activiteiten deel te nemen. Op 
zaterdag 21 mei zijn er 
verschillende activiteiten voor 
alle leeftijden, waaronder sport & 
spel of een wandeling, gevolgd 
door BBQ, en aansluitend een 
kampvuur. Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u gebruik 
maken van de volgende link: 
forms.gle/jUfTE9AJGuPXZsx66. 
Graag aanmelden voor 14 mei 
i.v.m. voorbereidingen! Voor 
jongeren is er een mogelijkheid 
om te kamperen in de nacht van 
zaterdag op zondag. Aanmelden 
en meer informatie bij de 
clubleiding van Stuif's in, The 
Torch, of Sola. Op zondag 22 
mei is er een openluchtdienst 
o.l.v. Ds. Dirk de Bree om 10:30 
uur, tevens op het terrein van 
Jan en Marry van de Grift. 
Opgave hiervoor is niet nodig. Er 
is om deze reden op 22 mei 
geen ochtenddienst in de 
Nieuwe Kerk.  Kom zo mogelijk 
op de fiets, i.v.m. beperkte 
parkeer gelegenheid. De dienst 
zal plaatsvinden nabij Tiendweg 
38 in Zeist, hier volgt u de 
borden richting “Boomgaard”. 
Wees alert bij de 
spoorwegovergang. Aangeraden 
is om een eigen stoel of kleedjes 
mee te brengen om op te zitten. 
Na de dienst kunt u genieten van 
koffie/thee en koek. Daarna is er 
een American picknick. Het idee 
is dat ieder wat lekkers mee 
brengt om met elkaar te delen, 
zo kunnen we met elkaar een 
diverse maaltijd houden. Ook 
graag uw eigen bord, beker, en 
bestek meenemen. 
We zien er naar uit elkaar te 
ontmoeten en hopen op uw 
komst! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Overige berichten 
Voorbede gevraagd 
Elke zondag is er een kerkdienst 
in Kamp Zeist, (Soesterberg) 
waar uitgeprocedeerde 
asielzoekers wachten op 
uitzetting. 
Na de dienst worden er bloemen 
uitgedeeld, en vandaag door de 
Bethelwijk gegeven. 
Dit wordt erg gewaardeerd! 
Wilt u meebidden voor een 
humaan asielbeleid van de 
Nederlandse overheid? 
 

 
 
 
Mooie 
bevrijdingsbijeen-
komst  
‘Vrijheid in Nederland. 
Reflecties na de 
Russische inval in 
Oekraïne’. 
Terugblik op 7 mei jl. In vervolg 
op eerdere aankondigingen, 
volgt nu een korte terugblik. 
Met rond de 120 aanwezigen 
hebben we genoten van een 
stijlvol aangeklede Oude Kerk. 
Dat wil zeggen met tien prachtig 
hangende NL vlaggen en twee 
royale bossen met bloemen in 
NL kleuren. De professionele 
piano- & orgelmuziek van Jaap 
en Peter Eilander, inhoudelijk 
bijdragen en samenzang sloten 
daar fraai op aan. Na afloop 
hebben we genoten van een 
mooie interkerkelijke ontmoeting. 
Dit onder het genot van 
Oranjebitter en goede hapjes. En 
last but not least…, de totale 
opbrengst ten bate van de 
Spaanse Evangelische Zending 
(SEZ) is uitgekomen op € 2.305,- 
Dat wil zeggen een collecte 
opbrengst van € 1.280,- 
aangevuld met het, na aftrek van 
alle kosten, restant van de royale 
sponsorbijdrage. Wij zijn u en jou 
allen erkentelijk voor deze 
prachtige ‘score’. Hartelijk dank! 
Giften blijven welkom! Zeker ook 
gezien de beperkte omvang en 
tegelijk impactsvolle werk van de 
SEZ. Dat kan via de 
onderstaande QR code of op 
banknummer NL63 INGB 0000 
3279 10 t.n.v. comité Spaanse 
Evangelische Zending Zeist. 
Meer weten over de Spaanse 
Evangelische Zending (SEZ). 
Zie: https://www.sez.st/  

  
Hartelijke groeten van het SEZ 
comité Zeist e.o., 
Bert Schipper, Pieter Oskam jr. 
en Corine & Willem van den 
Born 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Wordt vervolgd 

 

Komende diensten  
Zondag 22 mei 2022  
10.30 uur: ds. D. de Bree 
(Utrecht) Openluchtdienst aan 
de Tiendweg 
17.00 uur: ds. J. Scheele 
Goedhart (Vijfhuizen) 
 
Covid-richtlijnen diensten 
Vanwege de verruiming van de 
Covid-maatregelen is iedereen 
welkom om de ochtend- en 
middagdiensten bij te wonen in 
de Nieuwe Kerk. Opgeven via 
het opgaveformulier is niet 
nodig. Alle diensten worden nog 
wel uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via het 
Youtube-kanaal ‘PKN Bethelwijk 
Zeist’.  
 
 
 

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

