
 
Zondag 20 maart 2022  
Jaargang 21:12 
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, Ies Visser en 
Gerlien Swager 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Pieter Roos 
 
Welkom! 
Op zondag 20 maart 2022 in de 
ochtenddienst om 10:00 uur gaat 
voor ds. P.J. Visser (Rotterdam) 
en bespeelt Jochen de Gier het 
orgel. In de Jeugddienst om 
17:00 uur gaat voor onze 
wijkpredikant ds. W.J. van 
Schaik.  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 0-4 jaar 
10:00u: Marjolein Immink, 
Marlies van Asselt, Anne van 
den Bos, Anne Buizer, Veerle 
Baan, Justice Liong 
17:00u: mw. Anneke van Roest 
 

Kindernevendienst 
4-12 jaar 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 20 maart 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 Arianne van Ekris) 
Groep 3 en 4 in de Mirror, links 
van de preekstoel (via 
kosterskamer) (Ingeborg 
Randewijk) 
Groep 7 en 8 in de Consistorie, 
rechts van de preekstoel (Paul 
Nap).  
 
In de kindernevendienst wordt 
verteld uit Johannes.18:12-27 
 
Petrus laat Jezus vallen als 
het moeilijk wordt  
De kinderen ontdekken dat echt 
houden van Jezus moeilijk kan 
zijn, als die liefde je iets kost. 
Ook bij Annas en Kajafas neemt 
Jezus niets van zijn woorden en 
daden terug. Hij heeft niets 
anders gezegd en gedaan dan 
Gods woorden. Dat heeft 
iedereen kunnen zien en horen. 
Alle haat die daarvan het gevolg 
is, aanvaardt Jezus. Petrus heeft 
gezegd dat hij van Jezus houdt, 
dat hij Hem nooit in de steek zal 
laten. Dat was toen Petrus veilig 
in de kring van de discipelen zat. 
Maar nu is zijn Meester 
gevangengenomen en loopt 
groot gevaar om zwaar gestraft 
te worden door zijn vijanden. 
Petrus wil zien wat er gebeurt 
met zijn Meester, maar schrikt 
als hij wordt herkend. Misschien 
loopt hijzelf nu ook gevaar. Hij 
houdt van Jezus en vindt Jezus’ 
boodschap over God geweldig, 
maar zijn vrijheid en zijn leven 
zijn hem meer waard. Is het 
angst? Ongeloof? Tot drie keer 
toe ontkent Petrus bij Jezus te 
horen. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Predikantsplaats (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! 
 

 
 
de Diakenen en 
Kerkrentmeesters 
 

Vanuit de diaconie 

 
Voedselbank inzameling  
Op 23, 25 en 27 maart zijn er 
weer inzamelmomenten voor de 
Voedselbank. 
- Woensdag 23 maart 
Koffieochtend: van 10 uur 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, 
oploskoffie/instantkoffie en 
muesli (verschillende soorten 
welkom)  

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

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, 23-27 
maart. 
Van harte bij u aanbevolen,  
Namens de wijkdiakenen, 
Marion Deelen 



Diaconale wijkkas 
Vanaf 1 januari lopen de 
diaconale gelden niet meer via 
de wijkkas en kan het ook niet 
meer via naar de 
wijkkas/wijkpenningmeester.  
 
Giften voor de diaconale wijkkas 
en voor de HVD/Bethel Bezoek 
Dienst kunnen overgemaakt 
worden op 
NL96INGB0663911494 t.n.v. 
Diaconie PG Zeist o.v.v. 
´diaconale wijkkas Bethel´ Ook 
kunnen onkosten en giften 
doorgegeven worden aan: 
Diaconaal bureau Maurikstraat 
55 t.a.v. Annemarie van de 
Water of diaconie@pkn-zeist.nl 
o.v.v. ´diaconale wijkkas 
Bethel´. 
 

Bethelmensen 
Kristien Giebel is 
geboren 
Bedenk bij alles wat je doet en 
zegt, dat je bij Jezus hoort 
(Kolossenzen 3:17) 
Dat staat boven het kaartje 
waarop Frank en Marja Giebel 
de geboorte van hun dochter 
Kristien Willemke aankondigen. 
Zij is geboren op 7 maart 2022 
en is het zusje van Matthijs, 
Lisanne en Pepijn. 
Wij wensen hen Gods zegen in 
de opvoeding! 
Fam. Giebel  
Sterrenbergweg 27a  
3769 BS Soesterberg 
 

Bijeenkomsten en 
kringen 
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. 
 
Ontmoeting Daar Al 
Amal  
Vrijdag 1 april a.s. wordt een 
ontmoeting georganiseerd door 
Daar al Amal (Huis van Hoop) 
voor de leden uit de betrokken 
kerken. Dit is in de Ark, van 
Reenenweg 9a in Zeist. 

Inloop is vanaf 18:00, we starten 
met een heerlijke Arabische 
maaltijd om 18:30. Die avond is 
er ruimte voor ontmoeting, we 
zingen Nederlandse en 
Arabischtalige liederen, er zal 
worden verteld over het werk 
van Daar al Amal en ook wat en 
wie er nodig is zodat dit werk 
verder tot zegen kan zijn in Zeist 
en omgeving.  

Geef je op bij Arjan Verduin 
via: a.verduin@pgzeist.nl 

Van harte uitgenodigd! 

 

 

Kliederkerk op 3 april 
Op zondag 3 april is er eindelijk 
weer Kliederkerk! Kinderen van 
2-12 jaar en hun (groot)ouders 
ontdekken deze keer het verhaal 
van een man die geen zin had 
om te luisteren naar God. Hij 
was van plan om heel ver weg te 
gaan maar terwijl hij op zee was 
ging het hard stormen, de golven 
werden hoger en hoger… Hoe 
zou dat aflopen? Dat ontdek je 
bij de Kliederkerk! Je bent 
bijzonder welkom en neem 
gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee. 
Zondag 3 april van 15.00 – 17.00 
uur in Kerkelijk Centrum Zeist-
West, De Clomp 3302 

 

Overige berichten 
Welkomscommissie 
Wat is er mooier dan mensen 
welkom heten in Gods huis. We 
zoeken nog mensen die 
periodiek bij de ingang van de 
kerk willen staan om 
gemeenteleden en gasten 
welkom te heten. Hoe meer 
mensen zich aanmelden hoe 
minder vaak u aan de beurt bent. 
Een oproep dus aan u allen om 
een steentje bij te dragen aan dit 
gemeentewerk. Meld u aan bij 
de scriba Marijke van Eck 
(m.vaneck@pgzeist.nl)  
 
Autodienst 
Vele jaren heeft Gerrit van Dijk 
het rooster gemaakt voor de 
autodienst. Elke keer kreeg hij 
het weer voor elkaar om het 
rooster te maken rekening 
houdend met ieders wensen. 
Gerrit heeft te kennen gegeven 
dat hij daarmee gaat stoppen. 
Wij danken hem heel hartelijk 
voor al die jaren trouwe zorg 
voor dit stukje gemeentewerk. 
Het is ontzettend fijn dat de 
kerkdeuren elke zondag weer 
open staan. We kunnen nu ook 
de autodienst weer starten. Er 
staan gemeenteleden voor u 
klaar om u thuis op te halen en 
na de dienst weer thuis te 
brengen. Is het zelfstandig naar 
de kerk gaan een belemmering 
voor u en wilt wel graag in de 
dienst aanwezig zijn dan kunt u 
gebruik maken van deze 
autodienst. 
Verschillende gemeenteleden 
hebben bedankt als chauffeur. 
Sommigen hebben dit jarenlang 
gedaan. Hartelijk dank daarvoor. 
Vindt u het fijn om mee te doen 
aan dit stukje gemeentewerk, 
geef u dan op!  
Ook zoeken we nog iemand die 
het rooster wil maken. Gerrit 
zorgt voor een goede 
overdracht. 
U kunt zich opgeven bij: 
Dita Verhoek 
(d.verhoek@pgzeist.nl of mobiel: 
0648375649) 
 
 
 
 
 



HVD wordt Bethel 
Bezoek Dienst. 
De Hervormde Vrouwendienst, 
afgekort HVD, heeft haar naam 
veranderd. 
Er is gekozen voor Bethel 
Bezoek Dienst, afgekort BBD. 
De HVD bestaat landelijk binnen 
de Hervormde kerk al sinds de 
jaren 50/60. Het doel van de 
HVD is al die jaren hetzelfde 
gebleven. Bijna iedere 
hervormde kerk had/heeft een 
HVD. 
Doordat wij PKN zijn geworden, 
vonden we het tijd om de naam 
HVD te veranderen.  
De Bethel Bezoek Dienst valt 
onder de verantwoording van de 
diaconie. Momenteel bestaat de 
BBD bestaat uit 22 dames en 1 
secretaresse.  
Het doel van de BBD is 
behulpzaam te zijn in het 
gemeentewerk: 
- door het bezoeken van 
gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder 
- nieuw ingekomen 
gemeenteleden worden welkom 
geheten, 
- bezoeken en brengen van een 
attentie aan huwelijksjubilea 25-
40-50-55-60 jaar.   
- Brengen van een verjaardags- 
kerst-paas attentie aan 
gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder, aan langdurig 
zieken/mensen met extra 
aandacht. 
Iedere BBD-ster heeft haar eigen 
bezoekadressen. 
Mocht je interesse gewekt zijn 
om ook dit mooie stukje bezoek 
werk te doen, we maken geen 
onderscheid in man-vrouw-jong 
of oud. Neem dan contact met 
mij op. 
Cathalien de Bruin, Voorzitter 
Bethel Bezoek Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabar 
Ook dit jaar wordt er door 
jongeren van Dabar weer een 
programma georganiseerd op 
Nederlandse campings en in 
stadswijken in Nederland. Dat 
kan door muziek, sport&spel, er 
wordt geknutseld en 
gediscussieerd. Voor ieder wat 
wils. Niet alleen de 
campinggasten en wijkbewoners 
hebben zo een onvergetelijke 
vakantie maar ook de jongeren 
die dit werk doen beleven er veel 
plezier aan en groeien er vaak 
zelf door. Lijkt het je wat om 
deze vakantie ook aan de slag te 
gaan? Kijk dan op 
www.izb.nl/dabar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komende diensten  
Zondag 27 maart 2022 
10.00 uur ds. W.J. van Schaik 
(Zeist) 
17.00 uur ds. G.J. Glismeijer 
(Nieuwegein) 
 
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. 


