
 

24/25 december 2022 

Jaargang 21.46 

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 Seldenrijk 

Welkom! 
Op zondag 25 december 2022 (1e 
Kerstdag) gaat om 10.00 uur onze 
wijkpredikant W.J. van Schaik voor. In 
deze dienst bespeelt Edwin Droogendijk 
het orgel. Er is op 1e Kerstdag geen 
middagdienst.  
 
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: Piet Jan Schmohl, Rosalie de 
Wit, Karin de Kruijf, Nora, Abbe en Sem 
 

 

Kindernevendienst 
Deze zondag en ook zondag 1 
januari 2023 is er geen 
kindernevendienst. 
 

Collecten 

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Werelddiaconaat (D) Zie ook 
“Vanuit de diaconie” 
 
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 
Collecte 24 december 
kerstnachtdienst 

Tijdens deze dienst is de collecte 
bestemd voor Bright Fame. Op de 
wallen in Amsterdam richt deze 
organisatie zich op de vrouwen en 
mannen die willen stoppen met 
de prostitutie. Gods liefde voor ieder 
mens is de basis van het werk van 
Bright Fame. Gelijkwaardigheid en 
relatie vormen de basis van onze 
pastorale zorg en hulpverlening. Het 
hulpverlenend aanbod bestaat uit 
maatschappelijke en juridische 
dienstverlening, pastorale zorg, maar 
ook medemenselijke zorg zoals een 
kop koffie en allerlei praktische 
hulpverlening en hulp bij uitstappen 
(sollicitatietrainingen o.a.). Om deze 
doelgroep te bereiken gaan 
medewerkers meerdere dagen per 
week bij ze langs op hun werkplek. 
Eén van onze gemeenteleden, Jaap 
Schulting, is hier werkzaam als 
vrijwilliger. Als u meer wilt weten over 
deze organisatie, kunt u hem 
benaderen of informatie lezen op 
www.brightfame.nl. 
 

 

 

 

 

Collecte 25 december 1e 
kerstdag 
Vanuit onze wijkgemeente zijn Marco en 
Agnes uitgezonden naar Azië, waar 
Agnes werkzaam is bij Samaritan 
Creations. Zij heeft als missie vrouwen 
uit de wereld van de prostitutie te 
bevrijden. Het team bezoekt wekelijks 
bars en andere plekken waar 
prostituees werken. Door relaties met 
deze vrouwen op te bouwen en het 
evangelie te delen wordt er geprobeerd 
om de vrouwen te helpen om de 
prostitutie te verlaten. Ze krijgen een 
jaarprogramma aangeboden, dat gericht 
is op het bieden van geestelijk en fysiek 
herstel door middel van counseling en 
traumaverwerking. Daarnaast worden 
de vrouwen geholpen om in vertrouwen 
op God een zelfstandig leven op te 
bouwen. Vrouwen (en mannen) die in 
de prostitutie zitten, helpen hiermee te 
stoppen; beide organisaties zijn volledig 
afhankelijk van giften en op hun eigen 
plek in de wereld werkzaam. Mooie 
doelen om rondom Kerst financieel en 
met gebed te steunen. Van harte bij u 
aanbevolen!  
Namens van de wijkdiaconie, Marion 
Deelen  

Energietoeslag 

In Bethelnieuws van 6 november 
hebben wij een oproep gedaan indien u 
uw energietoeslag niet nodig heeft, deze 
te doneren aan de Diaconale wijkkas 
Bethel. Er zijn veel giften 
binnengekomen waarbij het doel is 
aangegeven en deze giften zijn door het 
diaconale bureau gelijk doorgestort naar 
de voedselbank en Kerk en 
Samenleving. €2150,- is er binnen 
gekomen dat de Diaconie zelf mag 
verdelen. Een gedeelte is doorgestort 
naar de voedselbank en naar Kerk en 
Samenleving. Een gedeelte houden we 
nog achter de hand voor de aanvragen 
die binnenkomen voor hulp/brood op de 
plank. Indien dit niet meer nodig is, 
wordt dat ook doorgestort. In de maand 
december hebben wij wederom €190,- 
energie toeslag ontvangen. Ook dit mag 
u indien u het niet nodig heeft, als gift 
doneren: 

Diaconie Protestantse Gemeente Zeist 
NL96INGB0663911494 met als 
vermelding Wijkkas Bethel doneren 
energietoeslag. U geeft een doel aan in 
de omschrijving of u laat het aan de 
wijkdiakenen over. 
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De gedoneerde energietoeslag wordt 
doorgestort naar: 

 de voedselbank  

 Kerk en samenleving. 

 er kan ook gedoneerd worden 
aan de uitgezonden 
gemeenteleden. Vanuit de 
Diaconie worden diaconale 
projecten van de uitgezonden 
gemeenteleden ondersteund. 

Bij voorbaat dank, 
De wijkdiakenen 
 

Opbrengst voedselbank 

Mede namens de voedselbank willen we 
u en jullie hartelijk bedanken voor de 
vele producten en financiële donaties 
die zijn binnengekomen. De opbrengst 
was 17 volle kratten met diverse 
producten en ruim €1500,-  
Een prachtige opbrengst voor de 
mensen die gebruik maken van de 
voedselbank en daardoor afhankelijk 
zijn van anderen. 

 

Bijeenkomsten en 
kringen 

Kerstviering De Bron 
Woensdagmiddag 21 december jl. was 
de Kerstviering van de kring " de Bron" 
in het "Lichtpunt". Met een volle zaal 
werd met veel zang, Evangelievertelling 
en een bijzonder kerstverhaal over het 
leven van Bonifatius de middag gevuld 
en afgesloten met een uitgebreide 
broodmaaltijd met diverse soorten 
zelfgemaakte soep en een toetje. Alle 
mensen kregen nog een prachtig pakket 
mee naar huis. Dank aan alle 
medewerkers voor de verzorging en 
invulling van deze mooie middag. 
 

 
 
Koffiemoment 
Nu veel gemeenteleden vakantie 
hebben, een reminder voor het 
koffiemoment op de woensdagochtend 
van 10.00 uur tot 13.30 uur in het 
Lichtpunt. Jong en oud is van harte 
uitgenodigd, even eruit tussen de 
feestdagen en neem eventueel je 
lunchpakketje mee. Kom ook eens op 

de koffie en ontmoet gemeenteleden 
die je anders niet zo gauw spreekt. 
Ook kinderen zijn welkom wij zorgen 
voor limonade, er is geen oppas 
helaas. 
Aad de Bruijn en Jan van Beek 
 

 

 

Overige berichten 
Kerstvakantie uitje voor 
gezinnen: 
De mooiste kerststal van 
Nederland 
De tijd dat we als protestant geen 
kerststal in huis mochten hebben, ligt 
achter ons. 
Trouwens kent u het ontstaan en de 
geschiedenis van de Napolitaanse 
kerststal? De moeite waard om daar 
eens wat over lezen! (Ik vertel u er 
graag iets over). De eerste levende 
kerststal was in de tijd van 
Franciscus Assisi. (1223) Hij wilde 
het geboorteverhaal dicht bij de 
mensen brengen met levende 
figuren, dieren en een voederbak. In 
de 18e eeuw ontstond er in Napels 
een levendige economie rondom de 
kerststal en de kerststalfiguren. De 
kerststallen waren in het bezit van 
adel en rijke families. De 
kerststalfiguren vertegenwoordigen 
een kapitaal, denk aan brokaat, echt 
zilver, pareltjes en goud. 
(statussymbool) 
 

 
 
De Napolitaanse kerststal van het 
museum Catharijne Convent wordt al 
tientallen jaren tentoongesteld en 
door velen, met name families, 
bezocht. Vorig jaar kreeg het 
museum een unieke kans om 
honderden figuren te verwerven van 
een Antwerpse familie.  

Na restauratie van vele figuren is de 
mooiste kerststal van Nederland nu te 
zien t/m 8 januari. 
(In het AD van 17 december j.l. was een 
artikel met foto’s te lezen) 
In Museum Catharijneconvent stap je 
deze kerstperiode een wonderschone 
wereld binnen met ruim zeshonderd 
achttiende-eeuwse kerststalfiguren. 
Samen vormen ze een complete stad in 
miniatuur een spectaculair Utrechts 
decor.  
Je kijkt je ogen uit bij deze gigantische 
metersgrote stal waar je helemaal 
omheen kunt lopen.  
Sta oog in oog met een bonte 
verzameling aan volkstypes in tal van 
straattafereeltjes.  
Rond de kribbe is het druk. Gaan ze het 
kindje Jezus vinden? Vinden wij anno 
2022 het kind in de kribbe? 
Voor kinderen, ouders en opa’s en 
oma’s leerzaam en leuk om via het 
pandhof (binnenplaats) waar al van alles 
te zien is, naar de kathedraal geleid te 
worden waar de Napolitaanse kerststal 
is te zien.  
Voor informatie: 
https://www.catharijneconvent.nl/tentoon
stellingen/zininkerst/ 
De entree is GRATIS. 
Met groet, 
Ada Goethals-Dijkshoorn 

 

Komende diensten  
Kerstavond zaterdag 24 
december 2022 
21.00 uur: ds. W.J. van Schaik 
 

1e Kerstdag zondag 25 
december 2022 
Zie Welkom! 
 

Oudejaarsavond zaterdag 31 
december 2022 
19.30 uur: ds. W.J. van Schaik 
 

Nieuwjaarsdag zondag 1 
januari 2023 
10.30 uur: ds. W.J. van Schaik 
17.00 uur: geen dienst 
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