
 

Zondag 27 februari 2022 

Jaargang 21.09 

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 27 februari 2022 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat 
voor ds. A. Juffer (Wageningen) en 
bespeelt Edwin Droogendijk het 
orgel. In de dienst om 17.00 uur 
gaat ds. F.A.J. Heikoop (Harmelen) 
voor en wordt het orgel bespeeld 
door Martin den Boer. 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. 
 

Creche (0-4) 
10.00uur: dhr. Pietjan Schmohl, mw. 
Rosalie de Wit, mw. Karin de Kruijf, 
Nora Schmohl, Abbe Schipper, Sem 
van Ekris 
17.00uur: dhr. Willem-Jan van de 
Berg 

 

Kindernevendienst 
Op zondag 27 februari 2022 is er 
geen kindernevendienst in verband 
met de voorjaarsvakantie. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Jeugd- en jongerenwerk (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 
 

Rondom de diensten 
Koffiedrinken eerste zondag van 
de maand. 
Wat hebben we er lang naar 
uitgezien. Elkaar als gemeente na 
de dienst ontmoeten voor een goed 
gesprek onder het genot van koffie 
of thee. Bijna 2 jaar was het niet 
verantwoord dit te doen, al was bij 
de openluchtdienst die mogelijkheid 
er wel en werd daar volop gebruik 
van gemaakt. 
 
Nu de corona-maatregelen het 
toelaten willen we het maandelijks 
koffiedrinken weer hervatten, in 
principe op de eerste zondag van 
de maand.  
 
Hoe bijzonder was het dat we na de 
dienst van de bevestiging en intrede 
van onze nieuwe predikant met 
koffiedrinken konden beginnen. 
Omdat het koffiedrinken toen in de 
kerk zelf plaatsvond hebben we het 
gehouden bij koffie en thee.  Maar 
op zondag 6 maart, als we weer 
koffiedrinken, willen we het 
koffiedrinken een feestelijk tintje 
geven door het serveren van een 
traktatie. Bij deze het verzoek aan 
gemeenteleden voor die zondag iets 
te bakken en dat mee te nemen 
naar de kerk. Dan kunnen we 
proeven van elkaars kwaliteiten, ook 
in dit opzicht.  

Wilt u zo uw/jouw bijdrage leveren, 
geeft u dat dan door aan de scriba 
Marijke van Eck. 
(m.vaneck@pgzeist.nl)  
 
Regels m.b.t. kerkdiensten 
Per 25 februari zijn er weer nieuwe 
versoepelingen van kracht. Voor 
wat betreft onze kerkdiensten zijn 
de volgende zaken van belang: 
 

• Geen aanmeldingen meer: 
iedereen is vrij om te 
komen. 

• Bij binnenkomst handen 
desinfecteren. 

• Advies: houd bij 
binnenkomst van en 
verlaten van de kerk een 
mondkapje op en zo veel 
mogelijk 1,5 meter afstand. 

• De rijen onder het balkon 
zijn gereserveerd voor 
diegenen die ook in de kerk 
de afstand willen bewaren. 
Dat betekent dat daar om 
en om een rij leeg zal 
blijven. 

• We zullen vanaf maart de 
eerste zondag van de  
maand weer koffiedrinken 
(zie andere mededeling in 
het BN). 

 
Omdat alles weer “normaler” gaat 
worden willen we binnenkort de 
welkomstcommissie en de 
taxidienst gaan opstarten. 
 

Vanuit de diaconie 
In de bijlage bij Bethelnieuws 
vandaag, kunt u een overzicht 
inzien van de opbrengsten van 
diaconale collecten in 2021. 
 

Jeugd 
Sola 
Hallo allemaal, 
Aankomende zaterdag (26-02) start 
er weer een nieuwe maandgroep. 
Met het thema: Hoe kleur jij je 
leven? De eerste avond zullen we 
een bijbelstudie doen over het 
onderwerp identiteit. We zullen 
nadenken over de volgende vragen: 
Wat is identiteit? Waar haal ik mijn 
identiteit vandaan? En wat betekent 
een identiteit in Christus? De avond 
begint om 20.30 uur en om 20.00 
uur staat de koffie klaar. Wees 
Welkom! 
 
Groetjes de Maandgroep: Marita, 
Mirjam, Margje, David, Raymond, 
Gideon 
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Bijeenkomsten en 

kringen 
Gemeente gebedskring 

We bidden en danken elke eerste 
donderdagavond van de maand 
voor de Bethelwijkgemeente en 
onze uitgezondenen. De volgende 
gebedskring is op donderdagavond 
3 maart van 19.30-20.30 uur in de 
kleine zaal van het ‘t Lichtpunt. 
Iedereen is van harte welkom om 
mee te bidden en te danken. 
Hartelijke groet, 
Mathilde Oosterhuis 

 

Nieuwe datum gemeenteavond: 
donderdagavond 17 maart 

Klimaatverandering: moeten we 
iets doen? 

Op donderdagavond 17 maart, om 
20.00 uur is de derde 
gemeenteavond rond het jaarthema 
“Van U is de toekomst”. We hopen 
van harte dat u komt en dat deze 
avond nu wel door kan gaan :-). 

 

De avond zal gaan over 
klimaatverandering. Henk Massink 
(schrijver van het boek "Oog voor 
de schepping") en Willem Jan van 
de Berg (klimaatwetenschapper en 
gemeentelid) geven een presentatie 
en verkennen met u de volgende 
twee vragen. Wat staat ons mogelijk 
te wachten wat betreft de 
klimaatverandering? Wat is het 
christelijke perspectief op 
klimaatverandering en waar liggen 
onze verantwoordelijkheden? 

De avond is in de kerkzaal van de 
Nieuwe Kerk en wordt ook via 
livestream uitgezonden. Opgeven is 
niet nodig. Vrije inloop. 

We hopen op een mooie avond met 
elkaar! 

Dorien Tukker - de Graaf en Willem 
Jan van de Berg 

 
Overige berichten 
 

 

 

 

Bestel nu bij ons een heerlijke 
MAALTIJDSOEP 

Vanaf maandag 7 tot en met 
donderdag 17 maart D.V. kun je een 
lekkere soep afhalen. 

Heb je een keer geen zin of tijd om 
te koken, dan is dit een goed 
alternatief! Er is keuze uit o.a. 
erwtensoep, paprikasoep, 
linzensoep, groentesoep en 
Chinese tomaat. 

De soep wordt bereid door een 
aantal mensen en is af te halen op 
verschillende data en adressen in 
Zeist. Vast ook een adres bij jou in 
de buurt! 

  

Heb je hier belangstelling voor? 
Stuur dan een mailtje naar Lies en 
wij sturen meer informatie/een 
bestelformulier zodat je de 
bestelling door kunt geven. Wacht 
niet te lang want: op = op. 

Graag uiterlijk 5 maart de bestelling 
mailen naar: Lies van Dijk   
mgvandijk@solcon.nl 

(030-6962280) 

 

De opbrengst is voor het EYE 
project in Ethiopië. 

   

Graag tot ziens! 

Lies van Dijk & Marja Lam 

 

Stabat Mater in Zeist 

Woensdagochtend 2 maart bent u 
van harte welkom in het Torenlaan 
Theater, voor een gezellig 
koffieconcert van pianist Wouter 
Harbers. Samen met twee 
topsolisten voert hij het Stabat 
Mater van Pergolesi uit.  

De musici nemen u denkbeeldig 
mee naar de Dom van Napels op 
Goede Vrijdag, 30 maart 1736: tot 
dan toe wordt daar elk jaar het 
'Stabat Mater' van Scarlatti 
uitgevoerd. De 26-jarige componist 
Giovanni Battista Pergolesi heeft 
echter een nieuwe versie 
geschreven, die vandaag in 
première gaat. 
 

Het begin is meteen raak, er vloeien 
tranen bij tal van luisteraars. De 
beroemde filosoof Rousseau 
beschrijft de opening van dit 
meesterwerk zelfs als "het beste en 
ontroerendste duet dat ooit uit de 
pen van een componist is 
voortgekomen.” 
 

Een groter compliment kan 
Pergolesi zich niet wensen. Maar hij 
krijgt het niet meer mee: Pergolesi 
overlijdt twee weken voor de eerste 
uitvoering aan de gevolgen van 
tuberculose, terwijl hij nog maar 26 
is. Bijna 286 jaar later wordt dit 
meesterwerk uitgevoerd in het 
Torenlaan Theater te Zeist! Wees 
erbij, laat u raken … 

 

 

 
Wendeline van Houten vertolkt de 
sopraanpartij, Marianne Selleger 
studeerde o.a. bij de beroemde 
dirigent Nikolaus Harnoncourt in 
Salzburg; zij vertolkt de altpartij. 
Wouter Harbers begeleidt beide 
solisten en licht de muziek toe.  
 
Koffie vanaf 10.00 uur, het concert 
start om 10.30 uur en duurt 
ongeveer een uur. Hartelijk welkom, 
kaarten à € 17,50 (incl. koffie) 
verkrijgbaar via 
www.koffieconcerten.nl 

 

Komende diensten  
Zondag 6 maart 2022 
10.00 uur: ds. Z. der Graaf 
(Katwijk a/d Rijn) 
17.00 uur: ds. C. van den Berg 
(Gouda) 

 

De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 

 
 
Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en 
een middagdienst (17.00 uur). 
Vanwege de recente verruiming van 
de Covid-maatregelen is ieder 
welkom om de diensten bij te 
wonen, opgeven voor de diensten is 
niet langer nodig. Ook worden alle 
diensten uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via het YouTube-
kanaal PKN Bethelwijk Zeist. In de 
livestream worden de liederen 
geprojecteerd. De bijbehorende 
schriftlezingen en formulieren kunt u 
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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. 
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