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Welkom! 
Op zondag 13 maart 2022 gaat in de 
ochtenddienst om 10.00 uur ds. W.J. 
van Schaik voor en bespeelt Edwin 
Droogendijk het orgel. In de dienst om 
17.00 uur gaat ds. C.A. van der Graaf 
(Heerde) voor en wordt orgel gespeeld 
door Martin den Boer. De diensten zijn 
via Kerkomroep.nl en de Youtube-link te 
volgen. 
 
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 
Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 
Crèche 
10.00 uur: Jolanda Seldenrijk, Yvanca 
van Essen en Kelly de Hoop   
17.00 uur: Frank Giebel 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 13 
maart is er kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 6. 

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 Licht-
punt (Marijke Mater) 
Groep 3 en 4 in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer) (Ruth en 
Christel Verboom) 
Groep 5 en 6 (Annelous Michielsen en 
Marije) 
 
In de kindernevendienst wordt uit Jo-
hannes 18:1-11 verteld; het verhaal “Je-
zus gevangengenomen en onder-
vraagd”.  
 
Jezus gevangengenomen en 
ondervraagd 
De kinderen leren dat Jezus laat zien 
dat Hij zichzelf gevangen laat nemen. 
Hij vlucht niet voor zijn lijden en sterven. 
Johannes beschrijft duidelijk dat Jezus 
machteloos lijkt. Soldaten nemen Hem 
gevangen en voeren Hem af, maar 
alleen omdat Jezus dat toestaat. 
Jezus zou zich kunnen verzetten tegen 
zijn arrestatie. Hij is sterker dan Judas, 
de soldaten en dienaars van de 
hogepriester. Dat zie je, als Hij hen laat 
terugdeinzen en vallen, alleen door naar 
voren te stappen en zich bekend te 
maken. Jezus doet niets en toch… 
Jezus weet dat Hij alleen de grootheid 
van God de Vader laat zien, als Hij lijdt 
en sterft. Daarom loopt Hij er niet voor 
weg. Hij betrekt zijn leerlingen en 
volgelingen er ook niet bij (vs. 8: laat 
deze mensen gaan) en keurt het geweld 
door Petrus af (vs. 10v). Jezus zegt: Mij 
moeten jullie hebben, Mij alleen. 
 
Collecten 
 
1e Noodhulp Oekraïne 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Binnenlands Diaconaat (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 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 
 

Zondag 13 maart 1e collecte: 
Noodhulpcollecte Oekraïne 
In Oekraïne is sinds 24 februari jl. een 
verschrikkelijke oorlog gaande. Er is een 
grote stroom van vluchtelingen op gang 
gekomen. Meer dan een miljoen 
Oekraïners zoeken een veilige plek in 
het westen van het land of in een van 
de buurlanden. Zowel in Bethel als in de 
andere PKN-gemeenten wordt er 
zondag 13 maart gecollecteerd voor dit 
doel en de centrale diaconie zal de 
opbrengst verdubbelen. Driekwart van 
de opbrengst zal worden overgemaakt 
naar het Christelijk Noodhulpcluster, 
een kwart naar specifieke doelen die de 
gemeenten hebben aangedragen. Het 
Christelijk Noodhulpcluster bestaat uit 
de samenwerking van Dorcas, EO 
Metterdaad, Kom over en help, Red een 
Kind, Tearfund, Woord en Daad en 
ZOA. Zij bieden opvang, water en 
voedsel.  
Het doel dat de wijkdiaconie van Bethel 
heeft 
aangedragen is 
Christenen voor 
Israël. Zij draagt 
zorg voor de 
evacuatie van de 
Joodse vluchtelingen naar Israël. 
Inmiddels zijn er 150 mensen 
geëvacueerd; er wachten nog 
duizenden om dezelfde reis af te 
leggen. Geeft u ook aan deze collecte?  
De collectemanden bij de uitgang van 
de kerk staan ervoor gereed en u kunt 
uiteraard ook uw gift via de Bethelapp of 
de QR-code doneren. Het bedrag kan 
ook worden overgemaakt op 
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 1e collecte Bethel 
13 maart 2022 Noodhulpcollecte.  

 
Zondag 13 maart 3e collecte: 
Stichting Present  
Stichting Present maakt het mogelijk dat 
steeds meer mensen omzien naar 
elkaar. Vrijwilligers worden individueel of 
groepsgewijs ingezet bij mensen die 
hulp kunnen gebruiken, door 
bijvoorbeeld een ziekte of omdat het 
tijdelijk niet zo goed gaat met iemand.  
Het werk van Present in Nederland 
groeit. Inmiddels zijn er ruim 70 lokale 
Present stichtingen. Met vele 
vrijwilligers. Er wordt in hen 
geïnvesteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld 
vrijwilligers die al lange tijd 

 

Zondag 13 maart 2022 

Jaargang 21.11 

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 

https://bethelzeist.us20.list-manage.com/track/click?u=1764a9c5643450534864bbc09&id=3cfaf150f6&e=3f44e9434a
https://bethelzeist.us20.list-manage.com/track/click?u=1764a9c5643450534864bbc09&id=c3dd869f45&e=3f44e9434a
mailto:roosendaal@bethelzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
http://www.bethelzeist.nl/
http://www.bethelzeist.nl/
https://site.skgcollect.nl/155/gift/formulier.html?id=3640
http://www.bethelzeist.nl/
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groepsbegeleider of administratieve 
kracht zijn en coaching of een training 
nodig hebben.  Er wordt geïnvesteerd in 
voorlichting en samenwerking met 
organisaties en gemeenten, waarbij 
informele met formele zorg wordt 
verbonden. Daarnaast wordt er gebruik 
gemaakt van ICT om gegevens goed en 
veilig te kunnen opslaan. Dit alles kost 
geld om het werk door de vele 
vrijwilligers mogelijk te maken.  De 
derde collecte van vandaag is hiervoor 
bestemd. U kunt uw gift geven in de 
collectemanden bij de uitgang en u kunt 
uiteraard ook uw gift via de Bethelapp of 
de QR-code doneren. Het bedrag kan 
ook worden overgemaakt op 
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte Bethel 
13 maart 2022 St. Present.   
 
Voedselbank inzameling  
Op 23, 25 en 27 maart zijn er weer 
inzamelmomenten voor de 

Voedselbank. 
• Woensdag 23 maart Koffieochtend: 

van 10.00 tot 13.30 uur, buiten bij 't 
Lichtpunt.  

• Vrijdagavond voorafgaand aan de 
clubs, van 18.30 tot 18.45 uur 

• Zondag beide diensten; de kratten 
staan bij alle ingangen.  

Deze keer is vooral behoefte aan zout, 
peper, eieren, wc papier en 
oploskoffie/instantkoffie. Uiteraard 
kunt u ook andere houdbare (!) 
producten doneren. 
Mocht u liever een gift willen overma-
ken, dan kan dat via de Bethelapp en 
via NL96INGB0663911494 ten name 
van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. Actie Voedsel-
bank, Bethel, 23-27 maart. 
Van harte bij u 
aanbevolen!  
 
Namens de 
wijkdiakenen, 
Marion Deelen 
 
 
 

 
Bijeenkomsten en  
kringen 
 
Jeugd 

Op zondag 20 maart om 17.00 uur is er 
weer een jongerendienst voor en door 
jongeren. Onze eigen wijkpredikant ds. 
van Schaik zal in deze dienst voorgaan. 
Na afloop van de dienst willen we met 
elkaar eten. Wil je mee-eten, meld je 
dan aan via deze link:  
https://forms.gle/B3tPRwb4okhYwXh39 
Allemaal van harte uitgenodigd! 
 
Yeshua-Israël-Geloofs-Groei-
Groep 
We hadden afgesproken nog eens naar 
Hebreeën 6 in z’n geheel te kijken. 
Laten we hoofdstuk 5 erbij betrekken: 
Wat is de hoofdlijn in Hebreeën 5 en 6? 
Wat wil de schrijver met Hebreeën 6? 
Hoe past dit bij de hoofdstukken, die we 
al gedaan hebben? Hoe komt dit bij ons 
binnen in deze spannende tijd? En wat 
heeft dit de Hebreeën van nu te 
zeggen? 
We hopen samen te komen op 
maandag 14 maart om 19.30 uur bij 
Trudy en Rien van de Glind. Hartelijk 
welkom! 
 
Klimaatverandering: moeten 
we iets doen? 
Op donderdagavond 17 maart, om 
20.00 uur is de derde gemeenteavond 
rond het jaarthema “Van U is de 
toekomst”. We hopen van harte dat u 
komt en dat deze avond nu wel door 
kan gaan :-). De avond zal gaan over 
klimaatverandering. Henk Massink 
(schrijver van het boek "Oog voor de 
schepping") en Willem Jan van de Berg 
(klimaatwetenschapper en gemeentelid) 
geven een presentatie en verkennen 
met u de volgende twee vragen: Wat 
staat ons mogelijk te wachten wat 
betreft de klimaatverandering? Wat is 
het christelijke perspectief op 
klimaatverandering en waar liggen onze 
verantwoordelijkheden? De avond is in 
de kerkzaal van de Nieuwe Kerk en 
wordt ook via livestream uitgezonden. 
Opgeven is niet nodig. Vrije inloop. 
We hopen op een mooie avond met 
elkaar! 
 
Ouderen Bijbelkring Bethel 
(OBB) 
Op donderdag 17 maart hopen wij 
elkaar weer te ontmoeten om 10.00 uur 
in ’t Lichtpunt. Gelukkig kan het weer. 
Gelet op de kwetsbare gezondheid van 
ouderen blijven we voorzichtig. De Bijbel 
ligt open bij 2 Timotheüs 1,1-14 Het 
gaat over volharding. 
Iedereen is welkom. Een kring overdag 
voor hen die er liever ’s avonds niet 
meer op uittrekken. Nieuwe deelnemers 
zijn hartelijk welkom. De kring duurt tot 
ongeveer 11.30 uur. 
Wil van Sprakelaar – Neef 030-
6918645, ds. F. van Roest 06-
38122955, fvanroest0@gmail.com 
 

Kring De Bron 
Voor ouderen van de wijkgemeenten 
Bethel en Pniël. Van harte welkom op 
woensdagmiddag 23 maart (14.30 - 
16.30 uur) in het Lichtpunt bij de Nieuwe 
Kerk te Zeist. Tijdens deze middag 
zullen we ook afscheid nemen van 
mevrouw N. van Broekhuizen. 
Vanwege de Corona pandemie hebben 
de activiteiten grotendeels stil gelegen. 
Nu er meer mogelijk is, gaan we graag 
weer door. 
Heeft u vervoer nodig bel dan: 06-
14058326. Misschien bent u nog nooit 
geweest? We verwelkomen u graag. 
Heeft u vragen/opmerkingen dan lees of 
hoor ik die graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ada van der Zwan en Marianne de Wit 
 
Overige berichten 
 
Zangers (m/v) gezocht voor 
Paaskoor 
Twee jaar lang verhinderde covid dat er 
op Paasmorgen een gelegenheidskoor 
aan de dienst een bijdrage kon leveren. 
Nu ziet het er gunstiger uit. Daarom een 
oproep aan zanglustigen om zich te 
melden. We oefenen ca. 3 keer, 
waarschijnlijk na afloop van de 
morgendiensten. Geef je z.s.m. op bij 
Theo van den Bos: 
t.vandenbos@solconmail.nl 
 
Happietaria 
Dit jaar is Happietaria weer geopend en 
zal open zijn t/m 26 maart. Happietaria 
is een pop-up restaurant wat wordt 
bestuurd door zeven studenten van 
christelijke studentenverenigingen in 
Utrecht. Het restaurant haalt geld op 
voor een goed doel, dit jaar: bestrijding 
tegen werkloosheid onder de jeugd in 
Haïti, specifiek Belle-Anse. Via stichting 
Tearfund hopen wij een mooi bedrag te 
verdienen om een agrarische opleiding 
aan te kunnen bieden aan 1000 
jongeren. Vanuit de christelijke 
gemeenschappen in Belle-Anse zullen 
deze jongeren verzameld en 
gestimuleerd worden om samen te 
werken aan een mooiere toekomst. 
Middels deze scholing en een financieel 
spaarplan zullen deze jongeren een 
stabielere toekomst voor zichzelf 
kunnen bouwen middenin een land vol 
politieke onrust en natuurrampen. Om 
geld op te halen hebben we 
naamsbekendheid en klanten nodig, 
dus verspreid het nieuws dat 
Happietaria 2021-2022 er is en komt u 
vooral eten komende weken. Giften en 
donaties zijn ook altijd welkom. Alvast 
bedankt en hopelijk tot ziens in ons 
restaurant! Voor meer informatie over 
Happietaria, het goede doel en hoe u 

Opbrengst van de 
vorige inzameling 
in januari:  
 
€595,50 en ruim 
10 gevulde kratten 
 

mailto:fvanroest0@gmail.com
mailto:t.vandenbos@solconmail.nl
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kunt reserveren: 
https://www.happietaria.nl/utrecht  
 
(Wordt vervolgd) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tweede inspiratieavond over 
pubers 
Bianca Boender van YNGBelieve komt 
opnieuw naar Zeist om met ons in 
gesprek te gaan over de leef- en 
belevingswereld van pubers. Een 
belangrijke en soms onbegrijpelijke 
levensfase voor het kind zelf maar ook 
voor allen die er omheen staan. Als 
volwassene ben je van onschatbare 
waarde in het leven van een puber, ook 

al laat deze dat niet altijd merken. 
Bianca is een ervaren trainer en 
jeugdwerker én moeder van een groot 
pubergezin. Zij deelt haar kennis en 
ervaring graag op een enthousiaste en 
aansprekende manier met ons. Van 
harte welkom donderdag 24 maart om 
20.00 uur in de Sionskerk (koffie vanaf 
19.45 uur). Aanmelden is niet nodig.  
Met vriendelijke groet, 
Geeske Donze, Kerkelijk werker voor 
Jeugd & Gezin 
Protestantse Gemeente Zeist  
06-25212269, geeskedonze@pkn-
zeist.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende diensten 
 
Zondag 20 maart 2022 
10.00 uur ds. P.J. Visser (Rotterdam) 
17.00 uur ds. W.J. van Schaik (jeugd-
dienst) 
 
Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en een 
middagdienst (17.00 uur). Vanwege de 
recente verruiming van de Covid-
maatregelen is ieder welkom om de 

diensten bij te wonen; opgeven voor de 
diensten is niet langer nodig. Ook 
worden alle diensten 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.happietaria.nl/utrecht
mailto:geeskedonze@pkn-zeist.nl
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