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Welkom! 
Op zondag 1 mei 2022 gaat in de och-
tenddienst om 10.00 uur ds. W.J. van 
Schaik voor en bespeelt Frank van Zui-
dam het orgel. In de dienst om 17.00 
uur gaat ds. D.M. van de Linde (Hattem) 
voor en wordt orgel gespeeld door Ed-
win Droogendijk.  
 
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.  
 
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoe-
ten in 't Lichtpunt, onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 
Jongeren, kids en tieners: na de dienst 
staat er wat te drinken voor je klaar in 
de Mirror. Via de kosterskamer links van 
de preekstoel ben je WELKOM. Graag 
tot zo! 

 

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-ka-
naal ‘PKN Bethelwijk Zeist.’ In de 
Youtube-livestream worden de liederen 
geprojecteerd. De bijbehorende schrift-
lezingen en formulieren kunt u vinden in 
de liturgie, die downloadt u van de web-
site. 
 
Crèche 
10.00 uur: Marieke Pap, Elsemarije Eij-
kelenboom, Kelly de Hoop en Julia van 
Kalkeren, Merel Roos 
17.00 uur: Corlinde Nap 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 1 
mei 2022 is er geen kindernevendienst, 
in verband met de vakantie. 
 
Collecten 
 
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 zen-
dingsbusjes 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 
 
 

Vanuit de diaconie 
 
Diaconaal nieuws  
Bij deze ziet u een overzicht van de col-
lecte-opbrengsten van het eerste kwar-
taal van 2022 voor de derde (en soms 
eerste) diaconale collecte. Mede na-
mens de organisaties hartelijk dank voor 
uw gift! 
 

 
Bijeenkomsten en  
kringen 
 
Mannen van Bethel 
Dinsdagavond 3 mei zijn jullie welkom 
op de maandelijkse avond van de Poort. 
Locatie ’t Lichtpunt, aanvang 20.00 uur 
met koffie. We sluiten af met een hapje 
en een drankje. Onderwerp van ge-
sprek: Is nog van deze tijd om je bij een 
belangenvereniging aan te sluiten? 
Wees welkom, heb je vragen bel 030-
6963105.  
 
Tot ziens, Jan van Beek 
 
Hoe nodig jij iemand uit voor 
de Alphacursus? 
Is er een beste manier? Hoe zou je dat 
doen? Welke gevoelens van ongemak 
spelen bij jou een rol? Wees niet bang 
voor een ‘nee’. Iets of iemand is het bij 
jou ooit ook gelukt! Bied gewoon aan 
(de eerste avond) mee te gaan. 

Collectedoel Da-
tum 

Op-
brengst  

Voedselbank 15-1 € 595,50 
+ 10 krat-
ten 

Open Doors 16-1 € 268,20 
Ondersteuning 
gemeenten NL 

16-1 € 305 

Project Anne 
Stoppels/ Waka-
waka’s  

6-2 € 503,40 

Avondmaalscol-
lecte Op weg 
met de ander 

6-2 € 604,20 

Voorjaarszen-
dingscollecte 

6-3 € 293,05 

Stichting Pre-
sent  

13-3 € 413,83 

Noodhulp Oe-
kraïne  

13-3 € 
6103,74 

Voedselbank 27-3 € 281,50 
+ 18 krat-
ten 

St. Evangelie en 
Moslims  

27-3 € 356 

Collecte jonge-
rendienst Oe-
kraïners in Zeist 

27-3 € 328  

 

Zondag 1 mei 2022 

Jaargang 21.18 

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 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 
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Reminder opgeven gemeente-
weekend 
Op 21 en 22 mei vindt het gemeente-
weekend plaats, met op zaterdag onder 
andere sport, spel, ontspanning, en 
BBQ. Op zondag staat een openlucht-
dienst en picknick gepland. Meer infor-
matie en opgeven voor de zaterdag 
(graag voor 14 mei) via de volgende 
link: forms.gle/jUfTE9AJGuPXZsx66  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(wordt vervolgd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige berichten 
 
Bevrijdingsconcert 7 mei! - 
Mooie avond voor het gezin!  
‘Vrijheid in Nederland. Reflecties na de 
Russische inval in Oekraïne’. 
Herinnering op eerder bericht. Op DV 
zaterdagavond 7 mei 2022 een uniek 
Bevrijdings- en herdenkingsconcert in 
de Oude Kerk van Zeist, 1e Dorpsstraat 
1. Aanvang om 19.45 uur. Een gevari-
eerd en zeker ook gezins aantrekkelijk 
programma! 
 
Wat kunt u deze avond verwachten? 
· Prachtige muziek van concertorganist 
Peter Eilander; 
· Heerlijke pianomuziek van virtuoos 
concertpianist, Jaap Eilander op grote 
vleugel; 
· Samenzang van geliefde Psalmen en 
Vaderlandse liederen. 
· Hoofdlezing door Prof. James Ken-
nedy. De titel van zijn lezing is ‘Vrijheid 
in Nederland. Reflecties na de Russi-
sche inval in Oekraïne’. 
· Ontmoeting na afloop onder het genot 
van oranjebitter, wijn of fris met lekkers. 
 
De toegang voor deze avond is vrij. Wel 
houden we een collecte voor de 
Spaanse Evangelische Zending (SEZ). 
Zie voor meer info: https://www.sez.st/ 
 
Het belooft een bijzonder mooie en 
feestelijke avond te worden. Mogen wij 
u/jou deze avond verwelkomen? 
Hartelijke groeten van het SEZ comité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komende diensten 
 
Zondag 8 mei 2022 
10.00 uur ds. H.N. Visser (Amsterdam) 
17.00 uur dhr J. Kroon (Barneveld) 
 
Richtlijnen diensten 
Vanwege de verruiming van de Covid-
maatregelen is ieder welkom om de 
ochtend- en middagdiensten bij te wo-
nen. Opgeven via het opgaveformulier is 
niet nodig. Alle diensten worden nog wel 
uitgezonden via Kerkomroep.nl en via 
het Youtube-kanaal ‘PKN Bethelwijk 
Zeist’.  
 
 


