
 

Zondag 23 januari 2022 

Jaargang 21.04 

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 Gerlien Spijkerboer 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door: 
Corine Meijering-van Bemmel 

 
Welkom! 
Op zondag 23 januari in de 
ochtenddienst om 10:00 uur gaat voor 
ds. C.M.A. van Ekris (Zeist) en bespeelt 
Martin den Boer het orgel. In de dienst 
om 17:00 uur gaat ook ds. Van Ekris 
voor en wordt orgel gespeeld door 
Edwin Drogendijk. 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. 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 23 
januari is er kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8.  
Dit is in aangepaste vorm vanwege de 
coronaversoepelingen, de organisatie 
voor het nieuwe rooster is ondertussen 
in volle gang. 
 

Groep 1 t/m 4 - in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Lydie van Rinsum) 
5 t/m 8 - in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer)  
(Annelous Michielsen) 
 
God blijft Jozef trouw  
In de kindernevendienst wordt uit Gen. 
39:21-40:23 het verhaal “De dromen 
van de schenker en de bakker” verteld. 
De kinderen ontdekken dat God je trouw 
blijft, als je van Hem probeert te houden. 
In onrecht en moeilijkheden helpt Hij je 
verder, zelfs als jij dat niet ziet. Het 
goede wordt beloond en het kwade 
gestraft. Zo willen wij het graag zien, 
want dan klopt het in onze ogen. Het is 
goed kinderen te leren dat je niet altijd 
een mooi en gelukkig leven hebt, als je 
maar in God gelooft. Christenen 
kunnen, net als Jozef, het slachtoffer 
worden van onrecht, zoals Jezus ook 
een leven lang moest lijden. Zijn 
gehoorzaamheid aan God werd niet 
gewaardeerd. Blijf altijd leven voor Hem, 
laat je niet losweken van je Heer. Blijf 
het goede doen. God is trouw in 
voorspoed en bij tegenslag. 
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Predikantsplaatsen (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 
Giftenoverzicht oktober t/m 
december 2021 
Voor Wijkkas 
Via bank van fam. V. €20,-, van fam. K. 
€50,-, van fam. v. E. €250,-, van dhr. of 
mw. S. €250,-, van fam. H. €25,-, van 
fam. v. L. via fam. d. B. €25,-, van mw. 
v. M. €300,-, van fam. N. €250,-, van 
fam. V. €100,-, van fam. R. €50,-, van 
dhr. T. €100,-, van fam. W. €50,-, van 
fam. B. €150,-, van fam. S. €100,-, van 
mw. v. H. tweemaal €100,- 
 
 

Voor HVD/Diaconie 
Via bank van fam. F. via fam B. €10,-, 
van NN via fam. v. B. €20,-, van fam. d. 
Z. via fam. E. €10,-, van NN via fam. v. 
D. €20,-, van NN via fam. v. B. €20,-, 
van mw. v. S. via mw. V. €15,- 
 
Voor Chaverim 
Via bank van mw. S. €75,-, van fam. K. 
€60,-, van dhr. T. driemaal €20,-, van 
fam. B. €150,-, van fam. v.d. B. € 37,50 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Nieuwe Coronamaatregelen 
Naar aanleiding van de persconferentie 
van 14 januari heeft de landelijke kerk 
(PKN) weer een aangepast advies 
geformuleerd. Op basis daarvan is 
besloten tot de volgende veranderingen 
(en gelukkig betekent dat verruiming 
van de mogelijkheden!): 
 
1. Eredienst 

• Vanaf zondag 23 januari 
worden er (maximaal) 50 
gemeenteleden uitgenodigd 
(exclusief personeel). De mail 
met het opgaveformulier is 
inmiddels verstuurd. 
Kindernevendienst en crèche 
worden ook weer opgestart. 
Het aantal groepen voor de 
kindernevendienst is 
momenteel nog niet bekend. 

• Vanwege het nog steeds 
geringe aantal genodigden en 
de geldende basisregels, zijn 
er geen 
ontvangstcoördinatoren. 

• Graag uw handen 
desinfecteren bij binnenkomst, 
1,5 meter afstand houden en 
mondkapjes dragen tot u bent 
gaan zitten.  

• De keuze voor de ingang van 
het kerkgebouw is vrij, evenals 
de plaats/het vak waar u gaat 
zitten. 

• Wilt u na afloop van de dienst 
weer volgens de regels de kerk 
uitgaan? 

• De noodzaak om de zang met 
een zanggroep te 
ondersteunen vervalt. Er wordt 
nog bekeken in hoeverre een 
microfoon in de kerkzaal 
noodzakelijk is om de 
gemeentezang hoorbaar te 
maken voor de gemeenteleden 
thuis. 

 
2. Clubs 

• De clubs kunnen weer starten. 
De leiding van de clubs geven 
aan vanaf wanneer de clubs 
weer beginnen. 

 
 
 
 
 



3. SOLA 
• SOLA kan ook weer starten, 

maar er wordt wel gevraagd de 
1,5 meter te houden. 

• Ook mogen de leden van 
SOLA zonder opgave vooraf 
naar de kerkdiensten komen. 
Er worden speciale banken (in 
vak 2 en 3) voor hen 
gereserveerd en we vragen 
hen ook daarbij op gepaste 
afstand van elkaar te gaan 
zitten. 

 
4. Kringwerk en catechese 

• Dit kan weer plaatsvinden in de 
zalen bij de kerk. 

• Graag vooraf reserveren bij de 
koster, Gert Verweij. 

• Catechese/kringwerk thuis kan 
alleen als er maximaal 4 
bezoekers zijn. 

 
5. Avondmaal 
Wij hopen dat verdere verruiming op 
redelijk korte termijn mogelijk is, daarom 
willen we zo snel mogelijk het Heilig 
Avondmaal vieren. We zien ernaar uit 
om dit te vieren met een grotere groep 
gemeenteleden. 
 
We hopen en bidden dat deze 
verruiming de opstap is naar meer 
mogelijkheden om elkaar en bovenal 
God te ontmoeten in Zijn Huis. 
 
Namens het moderamen,  
Jan Roosendaal 
 
 
Bijeenkomsten/kringen 
 
Gemeenteweekend 20-22 mei  
Dit jaar hopen we als 
gemeenteweekendcommissie een 
activiteit te organiseren in het weekend 
van 20-22 mei. We denken aan 
bijvoorbeeld een dag met diverse 
activiteiten, met een gezamenlijke 
maaltijd, eventueel gevolgd door een 
overnachting en een dienst. Uiteraard 
zijn we sterk afhankelijk van de tegen 
die tijd geldende COVID-regels en -
adviezen. Daarom houden we de 
ontwikkelingen in de gaten, en hopen 
we op een mogelijkheid. 
 
Naarmate we de beoogde datum 
naderen zal meer bekend worden. 
Een vriendelijke groet namens de 
commissie! 
 
 
 
 
 
 
 

Overige berichten 

 
 
(wordt vervolgd) 
 
Komende diensten  
Zondag 30 januari 2022 
10.00 uur ds. J. Scheele Goedhart 
(Vijfhuizen) 
17.00 uur ds. Th. Doornebal (Herveld) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 
 
 
Richtlijnen diensten Covid 
Tijdens de reguliere kerkdiensten zijn 
voorlopig maximaal 50 gemeenteleden 
aanwezig in de Nieuwe Kerk, naast 
kerkenraadsleden en mensen die een 
functie vervullen binnen de dienst (zoals 
zangers). Opgeven via het digitale 
opgaveformulier is noodzakelijk.  
Alle diensten worden uitgezonden 
via Kerkomroep.nl en via het YouTube-
kanaal PKN Bethelwijk Zeist.  
n 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. 
 
 
 


