
 
Zondag 22 mei 2022 
Gemeenteweekend 

Jaargang 21.21 

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 
Spijkerboer en Ies Visser 

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

Deze week verzorgd door:  
Cees Bourgeois 

Welkom! 

Op zondag 22 mei 2022 is de 
ochtenddienst een openluchtdienst 
om 10.30 uur (De Boomgaard, 
Tiendweg 38). In deze dienst gaat 
ds. D. de Bree (Utrecht) voor. In de 
dienst om 17.00 uur gaat ds. J. 
Scheele Goedhardt (Vijfhuizen) 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) 
tel. 030-6958227). Zie ook 
www.bethelzeist.nl 

 
 
Liturgie 

Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 

Crèche 

10.30 uur: In verband met de 
openluchtdienst is er geen crèche. 
17.00 uur: Joke Barth 
 
 

Kindernevendienst 

Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 22 mei 2022 is er geen 
kindernevendienst, in verband 
met de openluchtdienst. 
 

Collecten 

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud gebouw (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 

3e collecte donderdag 26 
mei 2022, Hemelvaartsdag: 
Bijbel brengt arme boeren in 
actie in Zuid-Afrika  

Veel inwoners in de Zuid-
Afrikaanse provincie KwaZulu-
Natal leven al generaties lang in 
armoede. Ze geloven niet dat het 
ooit beter zal worden. Met een 
ambitieus bijbel- en 
landbouwprogramma lukt het een 
Zuid-Afrikaanse organisatie om 
dit te doorbreken: ze brengen 
families samen in actie en geven 
hen hoop. De inwoners lezen 
eerst samen Bijbelverhalen, die 
hen inspireren om niet bij de 
pakken neer te zitten maar in 
actie te komen. Daarna leren ze 
hoe je compost maakt voor een 
vruchtbare bodem, moestuinen 
aanlegt en water beter vasthoudt. 
En hoe je samen een spaargroep 
vormt en een bedrijf opzet.  

Het programma is succesvol: 
door betere landbouwmethoden 
verhogen de boeren hun 
voedselopbrengst en is er meer 
geld voor investeringen, 
onderwijs en gezondheidszorg. 

Een mooi doel waar we met de 
derde collecte voor collecteren. 
Voor meer informatie: 
www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren.  

 

Namens de wijkdiakenen van harte 
bij u aanbevolen! U kunt uw gift 
geven in de collectemanden bij de 
uitgang, via de Bethelapp, via de 
QR-code of door over te maken op 
NL96INGB0663911494 ten name 
van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. “3e collecte 
Bethel 26 mei 2022.” 

. 

Bijeenkomsten en 
kringen 

Gemeenteweekend 
21 & 22 mei 

Dit weekend is er een 
gemeenteweekend op het terrein 
van Jan en Marry van der Grift, nabij 
Tiendweg 38 in Zeist. Op zaterdag 
21 mei zijn er verschillende 
activiteiten voor alle leeftijden, 
waaronder sport & spel of een 
wandeling, gevolgd door BBQ, en 
aansluitend een kampvuur. Voor 
jongeren is er een mogelijkheid om 
te kamperen in de nacht van 
zaterdag op zondag. 
 
Aanstaande zondag 22 mei is er 
een openluchtdienst o.l.v. ds. Dirk 
de Bree om 10.30 uur, tevens op 
het terrein van Jan en Marry van der 
Grift. Er is dan geen ochtenddienst 
in de Nieuwe Kerk. 
 
Voor wie naar de openluchtdienst 
komt: kom zo mogelijk op de fiets, in 
verband met beperkte 
parkeergelegenheid. U volgt de 
borden richting de “Boomgaard”. 
Wees alert bij de 
spoorwegovergang! We raden u aan 
om een eigen stoel of kleedjes mee 
te brengen, om op te zitten. Na de 
dienst kunt u genieten van 
koffie/thee en koek. Daarna is er 
een American picknick. Het idee is 
dat iedereen wat lekkers meebrengt 
om met elkaar te delen, zo kunnen 
we met elkaar een diverse maaltijd 
houden. Ook graag uw eigen bord, 
beker en bestek meenemen. 
 
We zien er naar uit elkaar te 
ontmoeten en hopen op uw komst! 

 

 

Activiteiten 20 | 30 groep 



 
Elke laatste donderdag van de 
maand organiseert het Bethel 20 | 
30 team activiteiten voor iedereen 
tussen de 20 en 40 jaar oud. De 
komende activiteit van donderdag 
26 mei a.s. (Hemelvaart) gaat niet 
door. Op donderdag 30 juni zal er 
weer een inhoudelijke avond 
worden georganiseerd. 
 
Geïnteresseerd? We houden je 
heel graag op de hoogte! Via 
onderstaande QR code kun je lid 
worden van de 20 | 30 Whatsapp 
groep. Via deze groep houden we 
je op de hoogte van alle komende 
activiteiten (we beloven je niet plat 
te spammen). Ook zullen we 
binnenkort een enquête 
verspreiden zodat jij ons kunt laten 
weten welke onderwerpen of 
activiteiten je graag aan bod ziet 
komen. Stay tuned for more! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overige berichten 

Herhaalde Oproep: 
taxidienst Odijk 

De vorige oproep heeft helaas 
maar 1 reactie opgeleverd. Ik ben 
op zoek naar meerdere mensen 
die op zondagmorgen iemand in 
Odijk willen ophalen en na de 
dienst weer willen thuisbrengen. 
Hoe meer mensen zich 
aanmelden, hoe minder vaak je 
aan de beurt bent. Dit is een 
eenvoudige manier om een 
gemeentelid te helpen om de 
zondagse eredienst te bezoeken. 
 

Je kunt me bereiken via 
nellekerooosendaal@gmail.com 

en per telefoon 030-6958227. Of je 
kunt me in het komende 
gemeenteweekend even 
aanschieten voor vragen of 
aanmelden. 

Nelleke Roosendaal  

(coördinator zondagse taxidienst) 
 

 

(
wordt vervolgd) 

 

Komende diensten  
Donderdag 26 mei 2022 
Hemelvaartsdag 

9.30 uur ds. W.J. van Schaik 

 
Zondag 29 mei 2022 
10.00 uur ds. W.J. van Schaik – 
Doopdienst 

17.00 uur ds. Van Vreeswijk 
(Rotterdam) 

 

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. 
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