
 
Zondag 27 maart 2022 
Jaargang 21.13 
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, Gerlien 
Spijkerboer en Ies Visser 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

 

Welkom! 
Op zondag 27 maart 2022 in de 
ochtenddienst om 10:00 uur gaat 
voor ds. W.J. van Schaik (Zeist) 
en bespeelt Jochen de Gier het 
orgel. In de dienst om 17:00 uur 
gaat ds. G.J. Glismeijer 
(Nieuwegein) voor en wordt 
orgel gespeeld door Leen 
Mijnders. 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 
Zie onze website 
www.bethelzeist.nl voor de 
liturgie van de diensten. 
 

Crèche 
10:00 uur: Pietjan Schmohl, 
Rosalie de Wit, Karin de Kruijf, 
Nora, Abbe, Sem 
17:00 uur: Corlinde Nap 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 27 maart is er 
kindernevendienst voor de 
groepen 3 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 geen 
kindernevendienst 
Groep 3 en 4 in de Mirror, links 
van de preekstoel (Lydie van 
Rinsum en Sterre) 
Groep 5 en 6  in de Consistorie, 
rechts van de preekstoel (Paul 
Nap) 
 
In de kindernevendienst wordt uit 
Joh. 19:1-16a het verhaal 
“Pilatus laat Jezus kruisigen” 
verteld. 
 

Onschuldig veroordeeld  
De kinderen zien dat Pilatus 
Jezus geen eerlijk proces geeft. 
Pilatus moet rechtspreken 
namens de Romeinse regering. 
Pilatus ondervraagt Jezus en 
stelt vast dat dat Jezus 
ongevaarlijk is voor de rust in 
Jeruzalem, Jezus wil geen 
opstand tegen de keizer. De 
aanklachten tegen Hem zijn 
onterecht. Onder druk van het 
volk laat Pilatus Jezus geselen; 
misschien krijgen ze nog 
medelijden met Hem. Als ook dat 
niet werkt, kiest Pilatus voor zijn 
eigen machtspositie. Hij laat 
Jezus niet vrij en geeft 
toestemming Hem te kruisigen. 
Deze koning van de Joden is 
hem geen problemen waard. 
Intussen legt Jezus aan Pilatus 
uit wie Hij is. Hij dient God, die 
sterker is dan welke aardse 
macht ook. Daarom geeft de 
enig ware God Hem volmacht 
voor zijn woorden en daden. 
Helaas gelooft Pilatus dat niet. 
 

Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Missionair Werk (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 
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! 

 
Diakenen en kerkrentmeesters 
 

Vanuit de Diaconie 
Zondag 27 maart 3e 
collecte: St. Evangelie en 
Moslims 
We collecteren deze zondag 
voor de Filippus-opleiding, een 
eenjarige praktisch-theologische 
opleiding voor christenen met 
een moslimachtergrond. De 
opleiding rust hen toe om samen 
met anderen het evangelie uit te 
dragen in Nederland onder 
mensen met dezelfde 
achtergrond, zoals bij de 
pioniersplek waar onze 
gemeente verbonden is. Naast 
verdieping van kennis en inzicht, 
gaat het om het aanleren van 
missionaire vaardigheden en 
groei in christelijk karakter en 
levensstijl. De opleiding is 
ontwikkeld door stichting 
Evangelie & Moslims en wordt 
aangeboden op de Wittenberg. 
Ons gemeentelid ds. Niek 
Tramper is één van de docenten. 
De opleiding brengt veel meer 
kosten met zich mee dan de 
studenten kunnen bijdragen. 
Daarom vragen wij uw steun. 
Van harte aanbevolen. Voor 
meer informatie: 
https://evangelie-
moslims.nl/filippus 
U kunt uw gift geven via: de 
collectemanden bij de uitgang in 
de Nieuwe Kerk, via de 
Bethelapp of via de QR-code. 
Het bedrag kan ook worden 
overgemaakt op 
NL96INGB0663911494 ten 
name van ‘Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Zeist’ 
o.v.v. ‘3e collecte Bethel 27 
maart 2022 St. Evangelie en 
Moslims.’ 
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Voedselbank inzameling 
25 en 27 maart 
Op 25 en 27 maart zijn er weer 
inzamelmomenten voor de 
Voedselbank. 
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 
verschillende soorten muesli. 
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 
 

 
 

Bijeenkomsten 
Thema-avond 20/30 op 
31 maart 
Volgende week donderdag (31 
maart) is er thema-avond voor 
de twintigers en dertigers van 
onze gemeente. De avond is om 
20.00 uur in de Nieuwe Kerk. 
Samen met Kees van Ekris 
zullen we het hebben over 
twintigers/dertigers en het geloof 
in een veranderende 
samenleving. Hoe vind je rust 
voor zingeving en spiritualiteit in 
een tijd waarin je altijd gestoord 
kunt worden en nooit rust hebt? 
Welke rol speelt de kerk in jouw 
geloof? Hoe is het om christen te 
zijn in een niet christelijke 
omgeving? Deze en meer 
interessante vragen staan 
centraal. 
Ben je tussen de 20 en 40 jaar 
oud, geef je dan op door te 
mailen naar 
20.30bethel@gmail.com! 
 

Ontmoeting Daar Al 
Amal 1 april 
Vrijdag 1 april 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, Zeist).  

Inloop is vanaf 18:00 uur, 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 ! 
 

Overige berichten 
Vrijwilligers gezocht 
taallessen voor 
Afghaanse vluchtelingen 
Wij zoeken vrijwilligers bij de 
taallessen op vrijdagochtend, 
10.30 - 12.00 uur. 
Locatie: Noodopvang 
Asielzoekers Huis ter Heide. 
Vind jij het leuk om naast een 
docent aan de slag te gaan met 
een groepje taalcursisten om 
hen te helpen een stap verder te 
komen in hun bestaan in 
Nederland? Neem even contact 
op met Marianne Lagerwerf 
(Docent NT2) 0621439679  of 
via mariannelagerwerf@coa.nl 
 

 
Wordt vervolgd 
 

Komende diensten  
Zondag 3 april 2022 
10.00 uur: ds. D.M. van der 
Linde (Rotterdam) 
17.00 uur: ds. F. van Roest 

 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 
 

Covid-richtlijnen 
diensten 
Vanwege de verruiming van de 
Covid-maatregelen is iedereen 
welkom om de ochtend- en 
middagdiensten bij te wonen in 
de Nieuwe Kerk. Opgeven via 
het opgaveformulier is niet 
nodig. Alle diensten worden nog 

wel 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. 
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