
  

Zondag 27 november 2022  
Jaargang 21:42 
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, 
Ies Visser en Cees Bourgeois. 
E-mail: bethel.nieuws@pgzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door: Pieter 
Roos 
 

Welkom! 
Op zondag 27 november 2022 in 
de ochtenddienst om 10.00 uur 
gaat ds. T. de Ridder voor en 
bespeelt Jochen de Gier het 
orgel. In de dienst om 17.00 uur 
gaat ds. C.A. van der Graaf 
(Veenendaal) voor en wordt 
orgel gespeeld door Leen 
Mijnders.  
 
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 - Pietjan Schmohl, 
Rosalie de Wit, Karin de Kruijf en 
Nora Schmohl, Abbe Schipper 
en Sem van Ekris. 
17:00 uur – Joke Barth. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 27 november 2022 is er 
kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 6. 
 
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 
't Lichtpunt (Bart van Zijl en 
Sara)  
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links 
van de preekstoel (Ruth en 
Christel Verboom) 
Groep 5 en 6 - in de school via 
de achteruitgang Verlengde 
Slotlaan zijde (Annette Feenstra 
en Milou) 
 
In de kindernevendienst wordt uit 
Lucas 1:5-25 het verhaal 
“Schrikken van Gods liefde” 
verteld. 
 
De kinderen ontdekken dat God 
Zacharias onverwacht een 
prachtige boodschap geeft. Hij 
schrikt daar zo van, dat hij die 
niet kan geloven.  
Zacharias is aan het werk als 

priester. Hij mag het reukoffer 

brengen in de tempel. Een 

hoogtepunt in zijn leven. Hij is in 

het Heilige, heel dichtbij God. 

Toch schrikt hij als plotseling de 

engel Gabriël bij hem komt. Zijn 

boodschap is vol van Gods 

liefde. Elisabet en hij zijn tot hun 

verdriet jaren kinderloos 

geweest. Nu verhoort God hun 

gebed: ze zullen een zoon 

krijgen. Heel zijn leven zal aan 

God gewijd zijn; hij mag Israël 

aankondigen dat de Messias 

binnenkort komt. Zijn schrik 

brengt Zacharias aan het 

twijfelen: dit is onmogelijk. Ook 

een vrome priester kan zich 

ongelovig gedragen. God trekt 

zijn belofte gelukkig niet in, maar 

Zacharias zal niet kunnen praten 

totdat Johannes geboren zal zijn. 

Een straf, maar meer nog: een 

belangrijke les. Geloven wij dat 

God ons dagelijks leven kan 

doorbreken door op zijn manier 

onze gebeden te verhoren? Of 

houden we eigenlijk geen 

rekening met een liefdevolle 

verrassing van onze Heer? 

 

Collecten 
1e Diaconie  

2e Plaatselijk kerkenwerk 

3e Binnenlands diaconaat (D) 

 

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 
 

Vanuit de diaconie 
 
Diaconaal nieuws, 3e 
collecte 27 november 2022 

 
Stichting HOE (Hulp Oost 
Europa) helpt arme mensen de 
winter door te komen in 
Hongarije, Oekraïne, Polen, 
Roemenië en Servië.  
De derde collecte is bestemd 
voor Stichting HOE die bijdraagt 
aan “winterhulp” via plaatselijke 
christelijke gemeenten en 
organisaties. Hun 
contactpersonen verlenen 
daadwerkelijk hulp door 
voedselpakketten, medicijnen 
en/of warme kleding te geven 
aan de meest kwetsbaren. 
Helpt u/jij mee? 
 

Voedselbank inzameling  
Zondag 27 november is er 
gemeente-breed weer een 
inzameling voor de voedselbank. 
De kratten staan in de ochtend- 
en middagdienst bij alle 
ingangen van de kerk. Deze keer 
is er vooral behoefte aan: kaas 
(verpakt), roomboter in kuipjes, 
ragout en ragoutbakjes, 
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handsinaasappels en 
mandarijnen. Dit zijn wat luxere 
producten die de meeste 
mensen die van de voedselbank 
gebruik maken niet zo vaak eten. 
Rondom de feestdagen wil de 
voedselbank op deze manier wat 
extra’s geven aan de mensen 
die het niet zo breed hebben. 
Uiteraard kunt u ook andere 
houdbare(!) producten doneren. 
Wilt u liever een geldelijke gift 
geven dan kunt u dit overmaken, 
dat kan via de bethelapp en via 
NL96INGB0663911494 t.n.v. 
Diaconie van de protestantse 
gemeente Zeist o.v.v. actie 
voedselbank, Bethel 27 
november. 
Van harte aanbevolen namens 
de diaconie. 
 

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 basisschool-
leeftijd. 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/6C6W5
8XDEf. Wil je echt kunnen 
kiezen, geef je keuze dan 
uiterlijk zondag 27 november 
door.   
Hartelijke groet namens de 
kinderkerstcommissie, 
Boudina, Mathilde en Willine 
 

Vanuit de 
kerkenraad 
 

Viering Heilig Avondmaal  
4 december 
Volgende week zondag,  
4 december, vieren wij als 
gemeente weer het Heilig 
Avondmaal. Zoals u weet heeft 
de kerkenraad besloten 
gedurende circa een jaar de 
wijze waarop wij het Avondmaal 
vieren af te wisselen: de ene 
keer het aangaan aan tafel en de 
andere keer het samen als 
gemeente staan in een kring. Na 
dat jaar zal de kerkenraad alles 
overwegen en een besluit 
nemen op welke wijze wij in de 
toekomst het Avondmaal zullen 

vieren. U als gemeentelid krijgt 
nog gelegenheid uw gedachten 
hierover kenbaar te maken. 
Volgende week zal het Heilig 
Avondmaal worden gevierd door 
aan te gaan aan de tafel. 
 

Geen koffiedrinken op 4 
november 
In verband met de viering van 
het Avondmaal is er op  
4 december geen koffiedrinken, 
maar doen we dit de week erna 
op 11 december. 
 

Denk aan elkaar: het 1,5 
meter vak 
Iedereen is blij en dankbaar dat 
de gevreesde najaarsgolf van 
corona is meegevallen. Het 
aantal coronabesmettingen daalt 
sterk. Maar: het corona-virus is 
nog niet weg, er zijn nog steeds 
besmettingen. Ook in onze 
gemeente zijn er mensen die 
vanwege hun gezondheid nog 
steeds de 1,5 meter in acht 
willen en/of moeten nemen. Voor 
hen zijn en blijven de vakken 
onder het balkon gereserveerd. 
Hoewel daar duidelijk 
aangegeven staat dat deze 
plaatsen zijn gereserveerd voor 
hen die de 1,5 meter afstand 
willen houden, blijkt met 
regelmaat dat daar toch ook 
anderen plaatsnemen. Dit is niet 
de bedoeling. Wij doen een 
dringend beroep op iedereen om 
ook in dit opzicht te denken aan 
de naaste en elders in de kerk 
plaats te nemen. 
 

Herhaalde oproep: wie 
helpt bij het 
koffieschenken! 
Zoals u weet heeft de 
kerkenraad ermee ingestemd de 
frequentie van het koffiedrinken 
na de dienst te verhogen naar 
tweemaal per maand, als er 
tenminste voldoende mensen 
zijn die willen helpen bij het 
koffiezetten en uitschenken. Om 
die reden is enkele weken 
geleden een oproep in 
Bethelnieuws geplaatst wie 
daarbij zou willen helpen. Tot op 
heden hebben slechts een 
beperkt aantal mensen (waar we 
heel blij mee zijn) zich 
aangemeld maar nog lang niet 
genoeg om het koffiedrinken 
tweemaal per maand te laten 
doorgaan. Hierbij dus een 
herhaalde oproep: meldt u aan 
bij de scriba 

(m.vaneck@pgzeist.nl) of bij Elly 

van Beek 

(vanbeek.debruijn.elly@gmail.co
m). Hoe meer mensen zich 
aanmelden hoe minder vaak u 
aan de beurt bent. Komen er niet 
voldoende mensen dan blijft het 
koffiedrinken op éénmaal per 
maand.  
 

Bijeenkomsten en 
kringen 
 

Gespreksgroepje Rouw en 
verlies 
We willen graag in gesprek gaan 
met mensen om te praten over 
rouw en verlies. Rouw en verlies 
bij het overlijden van een 
geliefde. Maar ook rouw en 
verlies als je in je leven soms al 
te maken krijgt met verlies (bijv. 
door ziekte). 
 
Met elkaar gaan we zoeken.  
Zoeken naar ingangen om met 
elkaar te spreken over wat jij 
ervaart en waar wij elkaar mee 
kunnen helpen. 
 
Heb je interesse? 
Bel of mail naar: Mien Dittmar-
Breunesse 
mienbreunesse@ziggo.nl 06-
29355588  
 

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 
 

Kerstkoor Bethel 
Net als vorige jaren willen we 
voor Eerste Kerstdag weer een 
gelegenheidskoor formeren om 
een aantal liederen (in 
combinatie met gemeentezang) 
ten gehore te brengen. Daarom 
deze oproep aan alle 
zanglustigen die daarin tijd en 
energie willen steken, om je op 
te geven bij Theo van den Bos 
(t.vandenbos@solconmail.nl). 
Muziek en data voor repeteren 
volgen dan z.s.m. 
 

Overige berichten 
 

Nieuw mailadres 
Bethelnieuws! 
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Let op! Vanaf heden is er een 
nieuw mailadres waar de kopij 
voor het Bethelnieuws naar toe 
gestuurd moet worden, namelijk 
bethel.nieuws@pgzeist.nl 
 

Actie Roemenië 
Hallo Gemeente, 
Afgelopen jaar mocht ik twee 
keer naar Roemenië om een 
keuken met stromend water en 
een huisje te bouwen voor 
mensen die in zware armoede 
leven. Nu ga ik in maart als 
technisch leider twee weken om 
weer een keuken te bouwen, 
schilderwerk te verrichten en om 
voedselpakketten uit te delen. 
Dit ga ik doen samen met een 
groep van Royal Mission. Totaal 
moeten we per deelnemer  
€ 1.500 ophalen. Om dit te 
kunnen bekostigen gaan Corrie 
en ik kransen en toeven maken. 
 
Voor meer informatie kunt u de 
flyer bekijken in de Bethel app 
onder de foto's. We hopen dat u 

ons wilt steunen door bij ons te 
bestellen. 
Groetjes Gideon 
 

 
 

Comité Woord en Daad 
Zeist e.o. 

 
 
Bestel nu najaarslekkernijen 
van de bakker! 

• Suikerbrood (€ 3,75)                                        

• Roomboter amandelstaaf  
(€ 6,75) 

• Speculaasjes 250 gram  
(€ 5,95) 

• Speculaasbrokken 3 stuks 
(€ 5,95) 

• Gevuld speculaastaartje  
(€ 7,40) 

 
Je kunt je bestelling t/m 
maandag 28 november opgeven. 

• Per mail: 
woordendaadzeist@gmail.c
om 

• Per telefoon 030-6970309 

• Vermeld naast de producten 
die je wilt kopen ook je 
telefoonnummer en bij wie 
je de producten wilt 
ophalen. 

• Je kunt het bedrag 
overmaken naar de 
rekening van comité Zeist 
(NL55 RABO 0342675524 
t.n.v. Stichting Woord en 
Daad Zeist o.v.v. “najaar 
lekkers”). Of de QR-code 
gebruiken. 

• Bestel je geen lekkers maar 
wil je graag wat doneren?  
Gebruik dan bovenstaande 
gegevens. 

 
 
 
 
 

 
 
De producten kun je D.V. 
zaterdag 3 december ophalen 
bij: 

• Marja Lam, Bothalaan 72, 
Zeist, tel.030-6970309, van 
9.00 – 10.00 uur 

• Lies van Dijk, Roemer 
Visscherlaan 80, Zeist, 
tel.030-6962280 van 9.00–
10.00 uur 

• Frederike de With, 
Oosterlaan 38, Driebergen, 
tel.0343-533939 van 10.00–
12.00 uur 

• Corrie Vervat, Weidedreef 2, 
Langbroek, tel. 0343-
563939, van 9.30–10.30 uur 
 

• Machiel Blok, De Kolk 11, 
Woudenberg, tel. 033-
7855294, van 9.00–11.00 
uur 

Met je bestelling draag je bij aan 
het project ‘Hulp aan Restaveks 
(kind-slaven) in Haïti.’ 
 

Komende diensten  
 
Zondag 4 december 2022  
10.00 uur: ds. W.J. Van Schaik 
(Zeist) - Viering Heilig 
Avondmaal 
17.00 uur: ds. W.J. Van Schaik 

(Zeist) – Voortzetting en 

dankzegging Heilig Avondmaal 
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