Crèche
10:00 uur – Esther Oosterwijk, Marieke
Pap, Elsemarije Eijkelenboom en
Charissa Oosterwijk, Julia van Kalkeren
en Merel Roos
17:00 uur – Willem-Jan van de Berg

Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddienst op zondag 19
juni 2022 is er kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 4 en 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 (Marijke Mater)
Groep 3 en 4 - in de consistorie, rechts
van de preekstoel (Ingeborg Randewijk
en Sterre)
Groep 7 en 8 - in de Mirror, links van de
preekstoel (Ruth en Christel Verboom)
Zondag 19 juni 2022
Jaargang 21.25

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, Gerlien Swager en Ies Visser

Bij de kleuters wordt verteld over de bekering van Saulus. In de kindernevendienst bij de andere groepen wordt uit
Hand. 4:1-22 het verhaal “Joodse leiders ondervragen de apostelen” verteld.

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.

Betekent vrijheid dat je kunt doen wat je
wilt? En dat je kunt zeggen wat je wilt?
In Nederland mag je je mening geven,
ook als anderen het niet met je eens
zijn. In de geschiedenis van vandaag
ontdekken we dat dat niet overal gewoon is. Petrus en Johannes vertellen
de mensen over het leven, de dood en
opstanding van Jezus. Geloven in Hem
maakt jouw leven mooi. Velen luisteren
verbaasd. Eigenlijk willen ze wel een beter leven. Maar de joodse leiders
(schriftgeleerden) zijn boos. Eenvoudige
vissers die vertellen over die Jezus ondermijnen hun gezag en hun eervolle
positie. Ze verbieden hun om anderen
op te roepen in Jezus te geloven en nemen hen gevangen. De apostelen moeten terechtstaan voor het Sanhedrin.
Maar Johannes en Petrus getuigen van
hun God en Heer. Vrijuit en dapper
spreken ze over de God in wie zij geloven. En ze worden weer vrijgelaten.

Liturgie

Collecten

e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl
Deze week verzorgd door:
Kelly de Hoop

Welkom!
Op zondag 19 juni 2022 in de ochtenddienst om 10:00 uur gaat ds. H. de
Leede (Amersfoort) voor en bespeelt Jochen de Gier het orgel. In de dienst om
17:00 uur gaat ds. W.J. van Schaik
(Zeist) voor en wordt orgel gespeeld
door Leen Mijnders.

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.

1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Onderhoud gebouw (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!
1

De diakenen en kerkrentmeesters

Bijeenkomsten en
kringen
20 | 30 activiteit – Inspiratieavond & Borrel - Thema Werk
& Geloof
Op donderdagavond 30 juni is er weer
een activiteit voor iedereen tussen de
20 en 40 jaar. We willen deze avond
vullen met vragen rondom het thema
werk en geloof zoals: Wat zoek jij in
jouw werk? Hoe ga je om met het geloof
op jouw werk? Hoe zorg je voor een
goede balans tussen rust en werk? Ds.
Jasper van Schaik zal deze avond inleiden waarna verschillende gemeenteleden vanuit hun situatie iets over werk en
geloof zullen delen. We hopen geïnspireerd te worden door hun verhalen en
door het gesprek met elkaar tijdens de
borrel achteraf.
Hopelijk tot dan!
Graag even aanmelden i.v.m. inkopen
via 20.30bethel@gmail.com.
Locatie: op het terrein Jan en Marry van
de Grift, Tiendweg 38 in Zeist

Yeshua-Israël-Geloofs-GroeiGroep
Hebreeën 8 begint nota bene over een
heel nieuw Verbond met Israël! Wat
heeft dat met Jezus aan de rechterhand
van Zijn Vader in de hemel te maken?
Wat is de hoofdzaak van ons
onderwerp? (vers 1 en 6) Waarom
kijken we terug? Wat is het eerste
Verbond? Wat is het tweede Verbond?
Waarom is er een tweede Verbond?
Hoe is de verhouding tussen berispen
en afwijzen? Waarom is het tweede
Verbond beter? Met wie is het tweede
Verbond gesloten?
We hopen het een en ander te
bespreken op maandag 20 juni om
19:30 uur bij Trudy en Rien van de
Glind, Prinses Catharina
Amalialaan 118-45. Hartelijk Welkom!

Komende diensten
Zondag 26 juni 2022
10.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist)
17.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist)

