
 

Zondag 24 april 2022 

Jaargang 21.17 

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 24 april 2022 in de 
ochtenddienst om 10:00 uur gaat voor 
ds. W.J. van Schaik en bespeelt Frank 
van Zuidam het orgel. In de dienst om 
17:00 uur gaat ds. T. de Ridder voor. 
Ook in deze dienst wordt het orgel 
bespeeld door Frank van Zuidam.  
De diensten zijn via Kerkomroep.nl en 
de Youtube-link te volgen.  
 
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 
10:00 uur: Pietjan Schmohl, Rosalie de 
Wit, Karin de Kruijf, Nora, Abbe en Sem 
17:00 uur: Ada Goethals 
 
 
 
 

Kindernevendienst 
Vanwege de meivakantie is er zowel 
deze zondag als zondag 1 mei a.s. 
geen kindernevendienst.   
 
Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Stichting Timon (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! 
 

 
de Diakenen en Kerkrentmeesters 
 
Vanuit de diaconie 
3e collecte zondag 24 april  
Zondag 24 april is de 3e collecte 
bestemd voor Stichting Timon.  
Timon biedt professionele hulp bij 
problemen met opgroeien en opvoeden.  
De Diaconie stelt het huis Twina aan de 
Utrechtseweg ter beschikking aan 
Timon. In dit huis wonen jongeren die 
om wat voor reden dan ook niet meer 
thuis kunnen wonen samen met 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers wonen 
naast hen als goede buur of zijn 
beschikbaar als maatje. De jongeren 
kunnen bij hen terecht voor gezelligheid, 
een luisterend oor en praktische hulp. 
Zo zijn er door het hele land huizen als 
deze in Zeist. Als de problemen 
kinderen betreffen die nog niet 
zelfstandig kunnen wonen doet Timon 
er alles aan om voor elk kind een 
passende plek te vinden. Liefst in een 
gezin uit het netwerk van ouders en 
kinderen die een beroep doen op 
pleegzorg. Denk aan een oom en tante 
of een bevriend gezin uit de kerk. Om dit 
mooie en noodzakelijke werk mogelijk te 
maken bevelen wij deze collecte van 
harte bij u aan.  
U kunt uw gift geven in de 
collectemanden bij de uitgang, via de 
Bethelapp, de QR code of overmaken 
op NL96INGB0663911494 ten name 
van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte Bethel 
24 april 2022. 
 
 

 
(Huis Twina) 

 
 
Bijeenkomsten 
20 | 30 activiteit - games & 
drinks – donderdag 28 april 
Ben je tussen de 20 en 40 en heb je zin 
in een spelletjesavond met 
leeftijdsgenoten? Dan ben je donderdag 
28 april van 20.00 - 22.00 uur (op 
inloop) van harte welkom in de Mirror in 
de Nieuwe kerk.  
De 20 | 30 groep regelt de borrel en 
zorgt voor spelletjes, maar neem vooral 
je favoriete spel mee!  
Mocht je later op de avond nog willen 
doorborrelen, kan dat uiteraard in het 
centrum van Zeist. Aanmelden mag 
via 20.30bethel@gmail.com maar hoeft 
niet. Blijf verder op de hoogte van alle 
20 | 30 activiteiten door lid te worden 
van de groep in de Bethel app.  
Tot ziens! 
 
 
Overige berichten 
Alpha cursus 
Wie nodig jij uit?  
Wie nodig jij uit voor de Alpha cursus?  
Waarom wel? Waarom niet? Na de 
ochtenddienst staat er weer iemand bij 
de infotafel in de hal van het Lichtpunt.  
Op de infotafel staan de bloemen.   
Als jij iemand hebt uitgenodigd voor de 
Alphacursus, mag je voor hem of haar 
een bloem pakken en deze in de kerk in 
de vaas op de tafel zetten. Op het 
papier onder de vaas mag iedereen een 
gebed/wens op schrijven.  Zo zien we 
hopelijk dit boeket elke week groeien. 
Bij alle uitgangen liggen folders. Beter 
mee verlegen dan om verlegen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geen koffieochtend op 
Koningsdag 
Aanstaande woensdag 27 april zal het 
Lichtpunt vanwege Koningsdag niet 
open zijn om u/jou te ontvangen.  We 
zijn dankbaar dat gebleken is dat de 
ontmoetingen op woensdagochtend in 
het Lichtpunt in een behoefte voorzien. 
Elke woensdag zijn er mooie 
ontmoetingen met gemeenteleden en 
soms ook met anderen die even komen 
"aanwaaien". Dit door dominee Wijnand 
Sonnenberg opgezette initiatief willen 
we ook, nu Wijnand afscheid heeft 
genomen een vervolg geven.  
Nogmaals spreken wij onze dank uit 
voor zijn werk hierin.  
Dus de eerstvolgende 
woensdagochtend na 27 april, nl op 
4 mei bent u weer hartelijk welkom. 
 

 
 
Wordt vervolgd 
 
INTO.THE.WILD zoekt een 
FONDSENWERVER en een 
FINANCIEEL 
ADMINISTRATEUR 
Zet jouw expertise in en bouw mee aan 
de toekomst van christelijk en 
relationeel jeugdwerk in onze regio! 
INTO.THE.WILD (ITW) is een innovatief 
concept voor christelijk jeugdwerk 
waarin verschillende kerken en andere 
betrokken partijen samenwerken om 5x 
per jaar een event te organiseren voor 
jongeren in de middelbare schoolleeftijd 
(12-19 jaar). ITW wil christelijke 
jongeren faciliteren én stimuleren 
betekenisvolle relaties met elkaar op te 
bouwen in een fase van hun leven 
waarin zij met grote vragen te maken 
krijgen. De events bieden een 
combinatie van ontmoeting, 
ontspanning en verdieping, waarin de 
jongere centraal staat. 
Voor SILAS, de steunstichting van ITW, 
zijn we op zoek naar een 
FONDSENWERVER en een 
FINANCIEEL ADMINISTRATEUR.  
Heb jij affiniteit met onze missie en wil jij 
met jouw expertise een steentje 
bijdragen aan het verwezenlijken 
hiervan?  
Dan komen we graag met jou in contact! 
 

De volledige vacatureteksten vind je 
hier: 
Vacature Fondsenwerver 
Vacature Financieel Administrateur 
Meer weten over deze functies? Mail 
naar intothewild.silas@gmail.com of bel 
met Jacques Pijl 06 2278 6323. 
Klik hier voor meer informatie over ITW. 
 
Met vriendelijke groet, 
Geeske Donze, Kerkelijk werker voor 
Jeugd & Gezin Protestantse Gemeente 
Zeist 
T 06 2521 2269 
E geeskedonze@pkn-zeist.nl 
 
 
Komende diensten  
Zondag 1 mei 2022  
10.00 uur: ds. W.J. van Schaik 
17.00 uur: ds. Th. Doornenbal (Herveld) 
 
 
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’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


