
Zondag 18 december 2022 

Jaargang 21.45 

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: bethel.nieuws@pgzeist.nl  
website: www.bethelzeist.nl  

 
Welkom! 
Op zondag 18 december 2022 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. 
H.E. Dankers (De Bilt) voor en bespeelt 
Martin den Boer het orgel. 's Middags 
om 17.00 uur is er het Kinderkerstfeest.  
 
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, 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 - Mw. Marjolein Immink, mw. 
Marlies van Asselt, mw. Anne van den 
Bos, Anne Buizer, Veerle Baan en 
Justice Liong. 

 

 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
18 december 2022 is er 
kindernevendienst voor de groepen 1 
t/m 4 en 7 en 8. 
 
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Elsbeth Verlinden) 
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (Mirthe van der Tol en 
Emma Remmerde) 
Groep 7 en 8 - in de school via de 
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
zijde (Gert Jan Baan en Sterre) 
 
In de kindernevendienst wordt uit 
Lucas 1:57-80 het verhaal “Johannes 
is een teken van Gods liefde” verteld. 
 
De kinderen ontdekken in de 
geboorte van Johannes dat God doet 
wat Hij belooft. De door God 
beloofde zoon van Zacharias en 
Elisabet wordt geboren. Wat 
Zacharias niet kon geloven, gebeurt. 
In Johannes geeft God een teken dat 
ook de Verlosser zal komen. God 
laat de wereld niet los, maar brengt 
zelf redding. De Messias is er nog 
niet, maar diens voorloper wel.  
‘Johannes zal hij heten’, dat 
betekent: God is genadig. Zacharias 
zingt: ‘Het stralende licht uit de 
hemel zal over ons opgaan en 
verschijnen voor allen die in 
duisternis leven (vs. 78-79). God 
doet wat Hij belooft. Hij bewijst dat in 
Johannes. Dan is ook Jezus’ 
geboorte dichtbij. Nog even geduld! 
 

Collecten 

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Orgel (K) 
 

Collecten na afloop van de 
eredienst 
Uw bijdrage geven kan op meerdere 
manieren. U kunt uw gift geven via 
de Bethel App, deze link of de QR 
code. Als u de dienst in de Nieuwe 
Kerk bijwoont, kunt u bij de uitgang 
nog uw gift in de collectezakken 
doen. De zendingsbusjes bij de 
uitgang zijn ook in gebruik. Dank 
voor uw giften! 
 

 
 
De Diakenen en Kerkrentmeesters 
 
 

Jeugd 
 

Contributie jeugdclubs 
Het clubseizoen 2022-2023 is alweer 
bijna op de helft en een hoop jeugd 
heeft alweer een aantal mooie 
clubavonden gehad. Hopelijk kunnen we 
er weer een mooi seizoen van maken 
voor alle jeugd en leiding. 
Om dit mogelijk te maken is er echter 
ook geld nodig, dus als het goed is heeft 
u als ouder al een contributiebrief gehad 
voor de club van uw kind. Er is dan ook 
al een groot aantal contributiebijdragen 
binnengekomen, veel dank daarvoor! Er 
ontbreken echter ook nog een aantal 
contributiebijdragen voor dit seizoen. 
Dus mocht de contributiebrief 
onverhoopt aan de aandacht ontschoten 
zijn of is de brief niet goed aangekomen, 
bij deze opnieuw de gegevens: 
 
De contributie bedraagt: 
- Jongens en meisjes van 6-12 jaar: 
€17,50 
- Stuif-es-in: €20,- 
- The Torch: €25,- 
 
Bankrekeningnummer: 
NL79INGB0002801607 t.n.v. Jeugdwerk 
Hervormde Wijkgemeente Bethel 
 
Wij rekenen op uw bijdrage, hartelijk 
dank alvast! 
Jan Jaap de Wit, Penningmeester 
Jeugdwerk 

 

Vanuit de kerkenraad 

 

Energieprijzen en temperatuur 
in de kerk 
Door de hoge energieprijzen en in het 
kader van duurzaamheid heeft de 
Kerkenraad zich beraden op 
maatregelen om het energiegebruik te 
verlagen. 
 

1. Thermostaat in de Kerkzaal op 
15 graden Celsius. 

2. Thermostaat in 't Lichtpunt op 
18 graden i.v.m. de crèche. 

3. Buitendeuren dicht houden 
voor aanvang van de 
kerkdiensten. Wij vragen u de 
buitendeuren bij binnenkomst 
en bij het verlaten van de kerk 
niet onnodig open te laten 
staan. 

4. Energietoeslag in rekening 
brengen bij verhuur van de 
zalen. 

5. Duidelijke instructies voor 
gebruik thermostaten in Mirror 
en 't Lichtpunt bij gebruik op 
doordeweekse dagen. 

 
Houdt u er rekening mee dat het koud 
aanvoelt in de kerk. Zeker nu het buiten 
ook kouder is. Kleedt u warm aan en 
neem eventueel een fleecedeken mee. 
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Bij de ingangen liggen een beperkt 
aantal fleecedekens voor de ouderen 
onder ons. 

Dank voor uw aanpassingsvermogen. 

 

Bijeenkomsten en 
kringen 
 

Uitnodiging ouderenkring ‘De 
Bron’ 
Woensdagmiddag 21 december is er 
weer kring in ‘t Lichtpunt bij de Nieuwe 
Kerk. We starten om 14.30 uur (deze 
keer tot 18.00 uur). We beginnen de 
middag met een kerstprogramma met 
bijbelgedeeltes, samenzang en 
declamatie. 
Aansluitend zal er een maaltijd worden 
georganiseerd. Hiervoor vragen wij een 
bijdrage van € 10,-  p.p. Was u 
afgelopen keer niet aanwezig en wilt u 
zich nog opgeven? Dat kan door uiterlijk 
19 december te mailen naar 
jhvandijk81@gmail.com  
 
Hartelijk welkom, Marianne, Ada, 
Janneco, Hanna en Agnes. 

 
Yeshua-Israël-Geloofs-Groei-
Groep 
“Laten we ingaan in het Allerheiligste”. 
Of: “op Jezus, Yeshua, zien”. Zo vat 
Andrew Murray (1828-1917) de 
Hebreeënbrief samen. Dit is eigenlijk 
ook de samenvatting van Hebr. 10:19-
25, het gedeelte, dat aan de beurt is op 
maandag 19 december om 19.30 uur bij 
Trudy en Rien van de Glind, Prinses 
Catharina Amalialaan 118-45. Hartelijk 
welkom! Gespreksvragen die mede 
n.a.v. Murray opkomen, zijn: Welke vier 
beweegredenen geeft de schrijver aan 
de Hebreeën en ons aan om het 
Heiligdom binnen te gaan? Welke vier 
persoonlijke hartsgesteldheden 
waarmee de Hebreeën en wij kunnen 
ingaan, benoemt hij? Welke vier 
aansporingen geeft hij de Hebreeën en 
ons tenslotte? 

 
Overige berichten 
 

Uitnodiging 
Ben je Oudejaarsavond alleen en vind je 
het gezellig om de overgang van oud en 
nieuw met elkaar te vieren, dan ben je 
welkom na de kerkdienst of later op de 
Prinses Maximalaan 33 in Zeist. 
Graag vooraf een bericht als je komt. 
 
David en Maddie van Ballegooijen 
Prinses Maximalaan 33 
06 – 53950206 

 

 
 
 

Komende diensten  
 
Zondag 25 december 2022, 
Eerste Kerstdag  
10.00 uur ds. W.J. Van Schaik (Zeist) 
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