
 
Zondag 16 januari 2022 
Jaargang 21.03 

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 16 januari gaat in de 
ochtenddienst om 10.00 uur voor 
ds. G.J. Glismeijer (Nieuwegein) 
en bespeelt Martin den Boer het 
orgel. In de middagdienst om 
17.00 uur gaat voor ds. W.J. de 
Hek (Utrecht) en bespeelt Edwin 
Droogendijk het orgel. Er kunnen 
vanwege de maatregelen, in 
beide diensten geen 
gemeenteleden aanwezig zijn.  
 
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. 
 

Kindernevendienst 
Op het moment van schrijven 
van het BN is het nog niet zeker 
of er op zondag 16 januari 2022 
kindernevendienst gehouden 
kan worden. Op de website 
(www.bethelzeist.nl) is informatie 
en werkjes te vinden. 

 

 
 

Collecten 
1e Diaconie tbv.Open Doors 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Toerusting Gemeenten in 
     Nederland (D) 
 

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 

 
Inzamelingsactie 

Voedselbank!  
Op 15 januari is er weer een 
inzamelingsactie voor de 
Voedselbank.  
Omdat de kerk nog niet open is 
op 16 januari voor 
gemeenteleden, hebben we het 
volgende moment gepland 
waarop u de producten kunt 
afgeven en dat is: 

 
Zaterdag 15 januari, buiten bij 
’t Lichtpunt. 
Van 10.00 uur tot 11.00 uur en  
van 15.30 uur tot 16.30 uur. 
Deze keer is vooral behoefte 
aan: 
Honing, chocopasta, blikjes 
makreel en zalm en mandarijnen  
Uiteraard kunt u ook andere 
houdbare (!) producten doneren. 
Mocht u liever een gift willen 
overmaken, dan kan dat via de 
Bethelapp en via NL96 INGB 
0663 9114 94 ten name van 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. Actie 
Voedselbank, Bethel, 12-15 
januari. 
 
Van harte bij u aanbevolen,  
Namens de wijkdiakenen, 
Marion Deelen 

 

 

De 1e collecte op zondag 
16 januari 2022 is 
bestemd voor Open 
Doors 
Open Doors steunt christenen 
die om hun geloof vervolgd of 
verdrukt  worden. Deze stichting 
brengt Bijbels en christelijke 
lectuur naar landen die daarvoor 
gesloten zijn. Daarnaast 
geeft Open Doors training en 
verleent de organisatie 
praktische hulp, zoals 
traumazorg en noodhulp.  Op 
allerlei manieren kunnen wij 
meeleven met onze vervolgde 
broeders en zusters. Dit kunnen 
we doen door gebed en door het 
geven van een gift. Op de 
website www.opendoors.nl leest 
u meer over de vervolgde kerk.  
U kunt uw gift overmaken via de 
Bethelapp, via de QR code of 
overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten 
name van Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Zeist 
o.v.v. 1e collecte 16 januari 2022 
Bethel. 

  
De 3e collecte op zondag 
16 januari is bestemd 
voor Gemeenten in 
Nederland – toerusting 
voor werkers in de kerk 
De grootste 
vrijwilligersorganisatie van 
Nederland: zo wordt de kerk wel 
genoemd. Ook in de 
protestantse kerken zijn 
tienduizenden mensen actief: 
van missionair werkers tot 
kerkrentmeesters, van musici tot 
jeugdwerkers en van pastoraal 
werkers tot diakenen. Het is 
belangrijk dat zij goed toegerust 
aan de slag gaan. Daarom 
ondersteunt de Protestantse 
kerk vrijwilligers – maar ook 
professionals – met een groot en 
gevarieerd trainingsaanbod. 
Hiermee kunnen zij hun kennis 
en vaardigheden vergroten, 
ideeën opdoen en ervaringen 
uitwisselen.  
U kunt uw gift overmaken via de 
Bethelapp, via de QR code of 
overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten 
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name van Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Zeist 
o.v.v. 3e collecte 16 januari 2022 
Bethel. 
 
Beide collecten en de 
Voedselbankinzameling bevelen 
wij van harte bij u aan!  
Namens de diakenen, Marion 
Deelen  
 

Bijeenkomsten/ 
kringen 
Ouderenkring ‘De Bron’ 
Het is alweer een tijdje geleden 
dat er nieuws vanuit de 
ouderenkring is gemeld. Door 
het Corona-virus zijn er in de 
afgelopen twee jaar maar drie 
bijeenkomsten geweest. Ook 
heeft de voorzitter, mevrouw Nel 
van Broekhuizen, aangegeven te 
stoppen met ingang van 1 
januari 2022. 
 
Na een intensieve zoektocht, 
samen met Co Westeneng uit de 
wijkgemeente Pniёl, zijn we blij 
en dankbaar dat we er toch in 
zijn geslaagd om opvolging te 
vinden voor de ouderenkring ´De 
Bron’. Ondanks dat we op dit 
moment nog steeds geen datum 
voor een nieuwe bijeenkomst 
kunnen geven, willen we u toch 
van de laatste ontwikkelingen op 
de hoogte brengen. 
 
De leiding zal worden gedeeld 
door vier personen, Agnes de 
Koning, Marianne de Wit, Ada 
van der Zwan en Hanna van 
Dijk. Zij zullen afwisselend met 
twee personen bij de 
bijeenkomsten aanwezig zijn, 
samen met de trouwe 
medewerkers: Riet Lodder en 
Riet de Wit, die voor de 
huishoudelijke taken zorgen. 
 
Tijdens de eerstvolgende 
bijeenkomst van de kring willen 
wij graag mevrouw van 
Broekhuizen bedanken voor het 
vele werk dat zij jaren heeft 
verricht. Omdat er nog geen 
datum kan worden gepland, 
willen wij vast hier onze grote 
dank aan haar uitspreken. 
 
De nieuwe leiding van de 
ouderenkring hoopt eind januari 
bij elkaar te kunnen komen om 
de taken te verdelen en een 
programma voor het nieuwe 
seizoen te maken. We hopen en 
bidden dat de ouderen, die 
zoveel plezier aan de 
samenkomsten beleven, 

binnenkort weer een uitnodiging 
mogen ontvangen. 
 
Namens wijkgemeente Pniёl: Co 
Westeneng 
Namens wijkgemeente Bethel: 
Mien Dittmar 
 

Inspiratie avond over 
pubers geannuleerd 
In verband met de aanhoudende 
maatregelen komt de 
inspiratieavond met Bianca 
Boender op 20 januari a.s. 
helaas te vervallen.  
 
We hopen Bianca in maart 
opnieuw uit te nodigen in Zeist. 
Meer nieuws daarover volgt 
binnenkort. Heeft u vragen of 
opmerkingen over het 
jeugdwerk? Geeske Donze is 
bereikbaar op 06 25212269 
en geeskedonze@pkn-zeist.nl 
  

Overige berichten 
De week van Gebed voor 
eenheid, januari 2022 
Elk jaar wordt er in januari een 
week van gebed gehouden. Dit 
jaar is het thema Licht in het 
duister. 
Op zaterdag 15 januari, 
voorafgaand aan deze week, is 
een nationaal gebed 
georganiseerd van 20.00-21.30 
uur. Thema van deze avond is: 
Voor vrede en verbinding. Het 
programma is live te volgen via 
www.nationaalgebed.nl. 
Initiatiefnemer is Jurjen ten 
Brinke, voorganger van Hoop 
voor Noord (Amsterdam), o.a. in 
samenwerking met de EO en de 
PKN. Hoofddoel is het uitstralen 
van een boodschap van rust en 
vertrouwen in deze onrustige tijd. 
Het sluit aan bij de week van 
gebed die op 16 januari begint. 
 

Diverse kerken van Zeist zouden 
graag hun deur open zetten voor 
deze gebedsbijeenkomst, dit 
onder voorbehoud van de 
corona maatregelen. Bij de 
gebedsweek is een boekje dat 
via de website van nationaal 
gebed te bestellen is. Je kunt mij 
ook een mailtje sturen, dan mail 
ik het boekje digitaal toe. Op de 
website staan diverse ideeën 
voor gebed, o.a. het maken van 
een gebedswandeling in 
drietallen. 
 

Mocht je geïnteresseerd zijn in 
meer informatie, in het boekje of 
zou je mee willen doen met een 

gebedswandeling, stuur mij dan 
een mailtje: Lia Verboom, 
liaverboom54@gmail.com 
 

 
(wordt vervolgd) 
 

Komende diensten  
Zondag 23 januari 2022  
10.00 uur: ds. C.M.A. van Ekris  
17.00 uur: ds. C.M.A. van Ekris 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 
 
Richtlijnen diensten  
In beide zondagse diensten 
(behalve diensten die zijn 
aangewezen als ‘bijzondere 
dienst’) zullen vooralsnog geen 
gemeenteleden aanwezig zijn, 
enkel kerkenraadsleden en 
mensen die een functie hebben 
binnen de dienst (zoals zangers, 
volgens opgave/rooster). Alle 
diensten worden 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 
gemeente verbonden voelen 
rondom het Woord en met en 
voor elkaar bidden, ook al 
kunnen we niet lijfelijk aanwezig 
zijn. 
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