
Zondag 20 november 2022 

Jaargang 21.41 

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: 
Cees Bourgeois, Jacobine Hogendoorn 
en Ies Visser 

e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl  

 

Welkom! 
Op zondag 20 november 2022 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaan ds. J. 
van Schaik en ds. F. van Roest (Zeist) 
voor en bespeelt Gert Jan van den Bos 
het orgel. In de dienst om 17.00 uur gaat 
prop. E. Oevermans (Houten) voor en 
wordt orgel gespeeld door Frank van 
Zuidam. 
 
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, 030-
6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl 
 

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-
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. 
 

Crèche 
10.00 uur: Marjolein Immink, Marlies van 
Asselt, Anne van den Bos, Anne Buizer, 
Veerle Baan, Justice Liong 
17.00 uur: Willem-Jan van de Berg 

 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
20 november 2022 is er 
kindernevendienst voor de groepen 1 
t/m 4 en 7/8. 
 
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Arianne van Ekris) 
Groep 3 en 4 - in de Consistorie, 
rechts van de preekstoel (Mirthe van 
der Tol en Emma Remmerde) 
Groep 7 en 8 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (Gert Jan Baan en 
Elsemarije) 
   

In alle groepen wordt verteld over de 
ontmoeting van Zacheüs met Jezus 
(Lucas 19:1-10) 
 
Zacheüs, een hoofdtollenaar, zit 
verscholen in een vijgenboom. 
Tussen de bladeren denkt hij veilig te 
zijn voor de minachtende blikken van 
de mensen. Zij zien hem als iemand 
die ten koste van hen rijk wordt. En 
terecht, zo weet hij. Hij is 
gefascineerd door Jezus, hij 
bewondert Hem. Jezus ziet hem en 
vraagt of Hij vandaag bij hem te gast 
mag zijn. Zacheüs vindt het fijn dat 
Jezus hem niet direct afwijst, maar in 
gesprek wil gaan. Blijkbaar maakt de 
ontmoeting bij de maaltijd zoveel 
indruk op Zacheüs, dat hij volledig 
gericht wil zijn op God. Niet meer 
oneerlijk en egoïstisch, maar 
behulpzaam en liefdevol. Als leerling 
van Jezus die hem onverdiend 
liefhad en bevrijdde van zijn zonde 
krijgt hij een nieuw leven. 
 
De kinderen leren dat voor de Heere 
Jezus niemand te slecht is om bij 
Hem te mogen horen.  
 

Tussenstand spaarproject 
Met de kinderen sparen we geld voor 
de Flame Foundation. Zij kunnen 
jongeren die na de middelbare 
school vanwege hun handicap buiten 
de maatschappij komen te staan 
helpen om een koe aan te schaffen. 
Ons spaardoel gaat al de goede kant 
op! De teller staat nu rond de €300 
wat al bijna genoeg is voor 1 koe. 
We sparen nog even door met 
elkaar. Denkt u voor uw kind aan een 
bijdrage in het spaarpotje tijdens 
onze collecte tijdens de 
kindernevendienst? Via de app uw 
bijdrage overmaken is natuurlijk ook 
mogelijk! Namens de kinderen, de 
Flame Foundation èn natuurlijk de 
jongeren hartelijk bedankt!  

 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Algemeen Kerkenwerk (K) 
 

 

Collecten na afloop van de 
eredienst 
Uw bijdrage geven kan op meerdere 
manieren. U kunt uw gift geven via de 
Bethel App, deze link of de QR code. 
Als u de dienst in de Nieuwe Kerk 
bijwoont, kunt u bij de uitgang nog uw 
gift in de 
collectezakken 
doen. De 
zendingsbusjes bij 
de uitgang zijn ook 
in gebruik. Dank 
voor uw giften! 
 
de Diakenen en Kerkrentmeesters 

 

Dienst zondagmorgen 
‘Eeuwigheidszondag’ 
Denken aan hen die wij missen en 
nadenken over leven, dood en eeuwig 
leven. De gemeente van onze Heer 
Jezus Christus heeft perspectief. 

In deze dienst, waarin ds. J. van Schaik 
en ds. F. van Roest voorgaan, zullen de 
gemeenteleden herdacht worden die dit 
kerkelijke jaar zijn overleden. 

Wij zullen hun namen noemen en een 
moment stil zijn. De tekst voor de 
verkondiging is 2 Tim. 4,7.8 en het gaat 
over ‘de lauwerkrans’. 

Het orgel wordt bespeeld door Gert-Jan 
van den Bos en enkele gemeenteleden 
zullen muzikaal hun medewerking 
verlenen.  

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting 
in ’t Lichtpunt voor de families die dit 
betreft. 

 

Vanuit de diaconie 
Voedselbank inzameling 
kinderclubs 
Zondag 27 november is er gemeente-
breed weer een inzameling voor de 
voedselbank. Maar aanstaande week 
willen we in het bijzonder de kinderen 
hierbij betrekken. Vrijdagavond 18 
november kunnen de kinderen die naar 
de verschillende clubs komen een lege 
krat meenemen naar huis om deze thuis 
te vullen met producten. Wellicht 
kunnen ouders, buren, vrienden en 
familie helpen om zoveel mogelijk 
producten te verzamelen. Vrijdag 25 en 
zondag 27 november kunnen deze 
(hopelijk) volle kratten weer bij de kerk 
afgeleverd worden. Mocht je nu niet in 
de gelegenheid zijn om een krat mee te 
nemen vrijdag dan kun je ook de 
producten los meenemen naar de kerk 
en deze vrijdagavond 25 november in 
de kratten doen die klaar staan in de 
kerk. Van harte aanbevolen door de 
diaconie! 
 

Deelkast 
Als wijkdiakenen hebben we in overleg 
met de coördinator van het Lindenhuis 
besloten een deelkast te plaatsen in de 
achtertuin van het Lindenhuis (Cort v.d. 

mailto:bethelnieuws@bethelzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
mailto:m.vaneck@pgzeist.nl
mailto:j.roosendaal@pgzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
http://www.bethelzeist.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgiving.donkeymobile.com%2Fapp.donkeymobile.pknzeistbethel&data=05%7C01%7C%7C1c1cba68b4704d6861a108da8b8573a1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637975702541478991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Enpxa%2Fk8W5xjU463Buftnh9fuVMd5ydmzzIaGTY60O8%3D&reserved=0


Lindenlaan 1). In deze deelkast staan 
spullen (verzorgingsproducten, 
voedselproducten) voor mensen die het 
momenteel financieel moeilijk hebben, 
of net niet in aanmerking komen voor de 
Voedselbank of schaamtegevoelens 
hebben om de stap naar de 
Voedselbank te zetten.  

 
 

 
Er zijn in Zeist al enkele deelkasten te 
vinden, o.a. bij de Noorderlicht 
gemeente. Het idee achter de deelkast 
is: pak wat je nodig hebt, geef wat je 
kunt missen.  
U/jij kunt er ook 
producten 
achterlaten. 
Daarnaast hebben 
we een krat in 't 
Lichtpunt staan, 
waar u producten 
in kunt plaatsen. 
De spullen worden 
dan regelmatig 
naar de deelkast 
gebracht.  
Te denken valt 
aan: verzorgingsproducten, houdbare 
voedingsmiddelen, schoonmaakspullen.  
We willen het graag een gemeente-
breed project maken, we hopen op uw 
bijdrage en dat er mensen mee 
geholpen zijn.  
 
Mocht u het fijn(er) vinden dit financieel 
te steunen, dan kunt u een bedrag 
overmaken op  
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Zeist o.v.v. Deelkast Bethel Lindenhuis. 
 

Jeugd 
Kinderkerstviering 18 
december 2022 
Het duurt nog even, maar achter de 
schermen zijn we al heel druk bezig met 
de voorbereidingen voor de 

kinderkerstviering. Op 18 december 
om 17.00 uur is het Kinderkerstfeest 
voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd. We maken er dit 
jaar een groot feest van en daar 
hebben we jullie bij nodig!! 
 
We gaan een muzikale declamatie 
uitvoeren en daarvoor zoeken we 
kinderen die willen zingen (en 
zingend in een rol kruipen). Iedereen 
vanaf groep 1 kan zich hiervoor 
aanmelden. Er is plek voor 
beginnende zangers, voor kinderen 
die al langer zingen, voor kinderen in 
een groter koor, solo of in een klein 
groepje. Dus: meld je snel aan! Ook 
tieners en jongeren worden van harte 
uitgenodigd om mee te zingen en de 
kinderen te ondersteunen, meld je 
dan graag ook aan! Na de 
aanmelding wordt iedereen (in 
groepjes) ingedeeld, en ontvang je 
de liederen. Meld je uiterlijk 23 
november via dit formulier 

https://forms.office.com/r/9dtBcAJSH
q aan. Op de volgende momenten 
wordt er geoefend: 
 
Zaterdag 3 december van 10.00 tot 
11.30 uur 
Zaterdag 10 december van 15.00 tot 
16.30 uur 
Vrijdag 16 december 16.30 tot 18.00 
uur 
 
Het is heel belangrijk dat je bij het 
oefenen aanwezig bent, omdat we 
allemaal nieuwe liederen zullen 
zingen.  
 
Dit jaar krijg je natuurlijk ook weer 
een kerstgeschenk. En net als vorig 

jaar kun je vooraf doorgeven wat je 
leuk zou vinden. Je keuze geef je 
door via dit formulier: 
https://forms.office.com/r/6C6W58XD
Ef. Wil je echt kunnen kiezen, geef je 
keuze dan uiterlijk zondag 27 
november door.  

 
Hartelijke groet namens de 
kinderkerstcommissie, 
Boudina, Mathilde, Willine 
 

Bijeenkomsten en 
kringen 
Uitnodiging ouderenkring 
‘De Bron’ 
Woensdagmiddag 30 november is er 
weer kring in ‘t Lichtpunt’ bij de 
Nieuwe Kerk. We starten om 14.30 
uur. Ds. F. van Roest zal de 
meditatie verzorgen. Na de pauze zal 
een Verhalen-verteller van Wycliffe 
ons verrassen.  
We zien er naar uit u te ontmoeten!  
Namens de commissie, Agnes de 
Koning 
 

 

Overige berichten 

De FocusScan 
Doe mee! De FocusScan voor onze 
wijkgemeente staat klaar. Met deze 
enquête willen we peilen hoe het staat 
met de missionaire roeping van de 
gemeente. Aan de hand van de 
resultaten zal een gemeenteavond 
worden georganiseerd op dinsdag 24 
januari 2023. Aan de hand van de scan 

en de gemeenteavond zal daarna door 
de kerkenraad een besluit worden 
genomen over deelname aan het 
Focustraject, een gemeente-breed 
bezinningsproces over onze missionaire 
roeping vandaag.  
 
Deze Scan wordt aan zoveel mogelijk 
gemeenteleden voorgelegd via een 
online vragenlijst. Er is ook een 
papieren versie van de vragenlijst 
beschikbaar als u geen digitale 
mogelijkheden hebt. U kunt de 
vragenlijst invullen via de link 
https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV
_eaPzcpE7iOkr6Jg of via de website 
www.izb.nl/focusscan waar u een 
afbeelding vindt ‘Protestantse gemeente 
Zeist Bethel’. 
Als u de scan niet online kunt invullen 
neem dan contact op met Chris de Korte 
(c.dekorte@pgzeist.nl, 030-8780382) 
dan zorgen we voor een oplossing. 
 
De uitkomsten van de Scan worden 
door de IZB verzameld en op de 
gemeenteavond in januari besproken. 
Uiteindelijk gaat het niet om cijfers en 
scores, maar om het gesprek over de 
roeping van de gemeente: ‘Open naar 
God, open naar elkaar, open naar 
buiten’, en de manier waarop Focus 
daaraan een bijdrage kan geven.  

 
 

Komende diensten  
Zondag 27 november 2022 
10.00 uur ds. T. de Ridder 
17.00 uur ds. C.A. van der Graaf (H.I. 
Ambacht) 
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