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Welkom! 
Op zondag 29 mei 2022 in de ochtend-
dienst om 10:00 uur, waarin de heilige 
doop zal worden bediend, gaat onze 
wijkpredikant ds. W.J. van Schaik voor 
en bespeelt Edwin Droogendijk het or-
gel. In de dienst om 17:00 uur gaat ds. 
D. van Vreeswijk (Rotterdam) voor en 
wordt orgel gespeeld door Leen Mijn-
ders.  
 
Heeft u vragen? Dan kunt u onze scriba 
Marijke van Eck mailen 
(m.vaneck@pgzeist.nl) of contact opne-
men met ouderling 
Jan Roosendaal (j.roosen-
daal@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-ka-
naal ‘PKN Bethelwijk Zeist.’ In de 
Youtube-livestream worden de liederen 
geprojecteerd. De bijbehorende schrift-
lezingen en formulieren kunt u vinden in 
de liturgie, die downloadt u van de web-
site. 

 

Crèche 
10:00 uur - mw. Jolanda Seldenrijk, mw. 
Yvanca van Essen, mw. Kelly de Hoop, 
Anne Schmohl, Femke Heitink, Anne 
Vernout 
17:00 uur – dhr. Frank Giebel 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 29 
mei 2022 is er kindernevendienst voor 
de groepen 1 t/m 6. 
Kijk op de website www.bethelzeist.nl 
voor verwerkingsmateriaal, als je niet in 
de kerk aanwezig kunt zijn. 
  
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't Licht-
punt (Lydie van Rinsum) 
Groep 3 en 4 - in de Consistorie, rechts 
van de preekstoel (Ingeborg Randewijk) 
Groep 5 en 6 - in de Mirror, links van de 
preekstoel (Paul Nap en Sterre) 
 
In de kindernevendienst wordt uit Hand. 
1: 12-26 verteld: Het team is weer 
compleet 

Bij de elf discipelen die na Hemelvaart 
terugkeren naar Jeruzalem leeft ver-
driet. Ze missen er één: Judas. Hij heeft 
zijn Heer verraden en kan niet meer te-
rugkomen, omdat hij gestorven is. Pe-
trus neemt het woord. Hij overtuigt de 
anderen dat ze verder moeten en dat ie-
mand anders de plaats van Judas in 
hun team moet innemen. Dan zijn ze 
weer met twaalf. Voltallig kunnen ze dan 
getuigen van de Opgestane Heer. Na 
goed nadenken en vooral bidden wijst 
God Mattias aan door het lot. 
 

Collecten 
 

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Kerk in Actie (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 zen-
dingsbusjes 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 

Zondagmorgen: Doop-
dienst 
 

Op zondag 29 mei is het feest! In de 
ochtenddienst worden twee kinderen 
gedoopt.  
 

Vanuit de diaconie 
 

3e Collecte zondag 29 mei 
2022: Netwerk Gewoon Samen 
Netwerk Gewoon Samen is het jonge-
rennetwerk (15-30 jaar) van vrijwilligers 
in Zeist wat sinds 2021 valt onder de 
Wijkinloophuizen van stichting Kerk en 
Samenleving.  
Wij zetten jongeren in voor klusjes thuis 
bij mensen die weinig netwerk hebben. 
Ook bouwen we aan netwerken rond 
mensen via maatjesprojecten. Bij de in-
loophuizen komen veel hulpvragen bin-
nen en via NGS worden jongeren ge-
koppeld aan de hulpvragers. Enerzijds 
betekent het veel voor degene die ge-
holpen wordt. Aan de andere kant zien 
jongeren iets van de moeiten die som-
mige mensen ervaren in het leven. Ver-
der zullen komende tijd jongeren maaltij-
den aanbieden aan de bezoekers van 
de inloophuizen. Kortom, door tegemoet 
te komen aan concrete vragen uit de sa-
menleving zien we om naar elkaar. 
Omdat het werk afhankelijk is van giften 
roepen we u op om dit werk financieel te 
steunen. Daarbij wil ik u uitnodigen om 
voor dit werk te bidden, dat het tot ze-
gen mag zijn voor onze medemens hier 
in Zeist. En we staan open voor nieuwe 
vrijwilligers om mee 
te doen. Van harte 
welkom ! 
Coördinator NGS: 
Rianne Verduin (06-
24399354)  
Voor meer info:  
https://netwerkgewoonsamen.nl/  
https://www.facebook.com/netwerkge-
woonsamen/ 
 

Vanuit de kerkenraad 
 

Verslag vanuit de kerkenraad 
Zr van Vliet opende de vergadering met 
het lezen van een stukje van ds. Niek 
Tramper over het zoeken van rust voor 
God. Vervolgens luisteren we naar het 
lied “Ruimte voor U” van Sela en gaat zij 
voor in gebed. De opening is daarmee 
ook een brug naar het gesprek met de 
classispredikant, ds. Trinette Verhoe-
ven, die bij ons op bezoek was. Zij gaat 
alle wijkgemeenten van haar classis 
langs om te horen hoe het met wijkge-
meenten gaat, wat gaat er goed, wat 
zijn zorgpunten. Het was een open ge-
sprek waarin ieder persoonlijk vertelde 
hoe je tijd maakt voor God en ruimte 

 

Zondag 29 mei 2022 

Jaargang 21.22 

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 Swager en Ies Visser 

e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
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vindt in je geloof. Ook zijn er nog een 
aantal andere onderwerpen besproken 
zoals de verscheidenheid in Bethel en 
over gemeenschapsvorming. Nadat ds. 
Verhoeven de vergadering had verlaten 
heeft de kerkenraad haar vergadering 
voortgezet. Er is gesproken over de 
(wijze van) viering van het Heilig Avond-
maal na corona. De afgevaardigde naar 
de naar de AK heeft (schriftelijk) verslag 
gedaan van wat daar is besproken. Om-
dat bij een overlijdensafkondiging niet 
aan iedereen bekend is wie hij of zij is, 
zal bij het In Memoriam in het vervolg 
(als de familie het daar mee eens is) 
een foto worden geplaatst van de over-
ledene. 
Br Dick de Wit voorziet er (met onder-
steuning ook van anderen) al een aantal 
jaar in dat predikanten worden gevraagd 
voor te gaan in onze wijkgemeente. Om-
dat hij heeft aangegeven daarmee te 
willen stoppen zal Gert Schipper deze 
taak op verzoek van de kerkenraad 
overnemen.  
Omdat het merendeel van de gaven bin-
nenkomt via de QR-code en de Bethel-
app is besloten dat we niet teruggaan 
naar het tijdens de dienst laten rond-
gaan van de collectezakken. Voor die-
genen die niet digitaal geven komt er bij 
de uitgang een standaard met daarin 
drie collectezakken waarin men de ga-
ven kan deponeren. Aan de liturgiecom-
missie wordt gevraagd na te denken 
over de liturgie en dan met name over 
wat tijdens corona is ingevoerd, moeten 
we dat voortzetten of niet. De gemeen-
teavond over gebed zal pas na de zo-
mervakantie invulling krijgen. Aan de 
kerkrentmeesters is gevraagd te kijken 
of er een oplossing is voor het “pro-
bleem” dat, wanneer men in de kerk aan 
de zijkanten zit, niet de hele liedtekst 
zichtbaar is vanwege de lampen die er 
hangen. Tenslotte sluit br Baan de ver-
gadering door het lezen van een kort 
stukje van Edmond Premen over de 
roep Christus te dienen waarna hij voor-
gaat in gebed. 
 

Vanuit de kerkrent-
meesters 
 

Fijn dat je ook meehelpt! 
8 juni: Schoonmaken 

Op woensdagvond 8 juni gaan we de 
Nieuwe Kerk en alle zalen in ‘t Lichtpunt 
grondig schoonmaken. De vorige keer 
maakten vele handen licht werk en vond 
iedereen een klus die bij hem/haar 
paste. We beginnen om 19.30 uur. Bent 
u een deel van de avond beschikbaar, 
dan ook van harte welkom!  
 
18 juni: Tuinieren  

Op zaterdag 18 juni gaan we in de tuin 
van de pastorie aan de slag. Het gaat 

vooral om het opruimen en leeghalen 
van de bestaande tuin. Ook zoeken we 
mensen die de catering willen verzor-
gen.  
 
Wilt u / wil jij helpen? Meld u / je dan 
aan via kerkrentmees-
ters.bethel@pgzeist.nl of via de 
BethelApp onder de oproepjes. 
We zien uit naar uw/jouw opgave! Caro-
line den Ouden, Gerard Steenbeek en 
Danielle van Vliet (ouderling-kerkrent-
meesters) 
 

Bijeenkomsten en  
kringen 
 

Gemeente gebedskring 

We bidden en danken elke eerste 
donderdagavond van de maand voor de 
Bethel wijkgemeente en onze 
uitgezondenen. De volgende 
gebedskring is op donderdagavond 2 
juni van 19:30-20.30 uur in de kleine 
zaal van het Lichtpunt. Iedereen is van 
harte welkom om mee te bidden en te 
danken. Hartelijke groet, Mathilde 
Oosterhuis 
 

Alphacursus 
Op 11 mei zijn we van start gegaan met 
de Alphacursus. Op papier met 10 
mensen, maar een paar hebben 
intussen besloten om op dit moment er 
niet mee verder te gaan. Zo hebben we 
een kleinere groep die zeer 
belangstellend zijn naar wat de sprekers 
met hun delen over de verschillende 
onderwerpen. Maar ook hoe de eigen 
weg van elke spreker verlopen is maakt 
dat we tot mooie en open gesprekken 
komen. 
 
Als team worden we stil en dankbaar te 
mogen horen langs welke weg elke 
deelnemer, jong en oud,  gegaan is 
voordat ze bij de cursus aankwamen. 
Men vraagt zich reeds af wat datgene 
wat ze hier tot zich nemen voor invloed 
zal hebben op hun omgeving. 
We vragen voorbede voor de 
deelnemers en voor ons als team. Om 
elkaar te verstaan. Om fijngevoeligheid 
daarin. Maar vooral dat ze God als hun 
Vader (nog beter) mogen leren kennen 
Karin, Lia, Geeske, Ciska, Lisa, Johan 
en Jaap 
 

Overige berichten 
 

Op zoek naar een huis 
Hallo allemaal, 
We zijn Colinda en Reinder, met onze 
kinderen Rhodé (10), Chaim (6) en No-
emi (4). We wonen en werken in Tanza-
nia en zullen ons deze zomer weer 
voorgoed in Nederland in de omgeving 

Zeist/Soesterberg gaan vestigen. We 
willen ons dan ook graag aansluiten bij 
een kerkelijke gemeente. We zijn op 
zoek naar een *huurwoning*. Vanaf 1 
augustus zoeken we een gemeubi-
leerde woning (ter overbrugging) en 
vanaf 1 november een gestoffeerde wo-
ning. Minimaal 3 slaapkamers, huurprijs 
max. 1500 E/m. 
Suggesties horen we graag. Contactge-
gevens: Reinder (+31 610664443), Co-
linda (+31 649822069). 
Bedankt alvast 

 
Bestel nu voor Vaderdag een 
heerlijke KIPDIJROLLADE! 
De rollades zijn ca. 1 kg en worden ge-
kruid en vacuüm verpakt geleverd door 
Kwaliteit Slagerij Van den Berg uit Put-
ten. Ze kosten 15,00 euro per stuk. Je 
kunt je bestelling t/m maandag 13 juni 
opgeven. 
Per mail: woordendaadzeist@gmail.com 
of per telefoon 030-6962280. Vermeld 
bij je bestelling a.u.b. je telefoonnummer 
en bij wie je de rollade wilt ophalen. Be-
stel je geen rollade maar wil je toch wat 
geven? Doe dat dan via onderstaand 
Tikkie. Scan de QR-code. 

  
Je kunt het bedrag overmaken naar de 
rekening van comité Zeist 
NL55RABO0342675524 t.n.v. Stichting 
Woord en Daad Zeist ovv ‘Kiprollade ac-
tie’. Daarna kun je DV. zaterdag 18 juni 
je rollade ophalen bij: 
- Marja Lam, Bothalaan 72, Zeist, tel. 
030-6970309, van 9.00-10.00 uur 
- Lies van Dijk, Roemer Visscherlaan 
80, 3705 SJ Zeist, tel. 030-6962280 van 
19.00-20.00 uur 
- Frederike de With, Oosterlaan 38, 
Driebergen, tel. 0340-533939 van 
10.00-12.00 uur 
- Corrie Vervat, Weidedreef 2, Lang-
broek, tel. 0343-563939, van 17.00-
18.00 uur 
- Machiel Blok, De Kolk 11, 3931 WN 
Woudenberg, tel. 030-7855294, van 
9.00-10.00 uur 
Hopelijk tot ziens! 
 

Geslaagde jubileumdag de 
Wittenberg in Zeist 
Op 13 en 14 mei vierde de Wittenberg 
haar 50-jarig bestaan. Op vrijdag begon 
het feest met een concert van zangeres 
Pearl Jozefzoon. Op zaterdag kwamen 
ruim 200 bezoekers af op de speciale 
jubileumdag. De relaxte sfeer, de vele 
ontmoetingen en het inhoudelijke pro-
gramma maakten deze zonovergoten 
dag geslaagd. 

mailto:kerkrentmeesters.bethel@pgzeist.nl
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Op vrijdagavond genoten ruim 50 men-
sen van een concert van Pearl Jozef-
zoon. Tijdens dit concert vertelde me-
vrouw Van Oord, de 2e vrouw van op-
richter Govert van Oord, over hoe de 
Wittenberg is ontstaan. Haar verhaal 
maakte veel indruk op de jonge mensen 
uit de leefgemeenschap van de Witten-
berg. Op zaterdag was het thema Peper 
& zout. Zowel 's ochtends als 's middags 
waren er TED-talks: zes inspirerende 
sprekers hielden een gepeperd praatje 
van maximaal 10 minuten over thema's 
die voor jongeren belangrijk zijn. In de 
tuin stonden verschillende eettentjes. 
Voor de kinderen was er een springkus-
sen. Binnen was een grote boekenmarkt 
en de fotopresentatie die bij velen de 
nodige herinneringen naar boven 
bracht. Hoogtepunt van deze dag was 
de feestelijke dankdienst in de Nieuwe 
Kerk in Zeist. Het publiek was een 
mooie mix van jong en oud bij elkaar. 
De onderlinge verbondenheid was voel-
baar. 
 
Bestuurslid Lubette Snippe kijkt voldaan 
terug: ‘De ontspannen sfeer, de zicht-
bare verbondenheid tussen jong en oud 
en niet te vergeten het mooie weer, 
maakten deze dag tot een waardevol 
moment. Na 50 jaar is de Wittenberg 
nog springlevend. Onze missie is en 
blijft om jonge mensen die midden in de 
wereld staan, te prikkelen Jezus Chris-
tus te volgen.” 
 

De Wittenberg opent ‘Tussen-
hemel-en-aarde-pad’ 
Een mens kan maar op aarde ten volle 
leven als hij in hoofd en hart een stukje 
hemel heeft. 

 
Maandag 9 mei was de officiële opening 
van het ‘Tussen-hemel-en-aarde-pad’ bij 
De Wittenberg aan de Krakelingweg in 
Zeist. Directeur Frans Hoogendijk hield 
een toespraak, Inne Feenstra, lid van de 
leefgemeenschap en ontwerper van het 
naambord en de tekstborden, onthulde 
de naam. 
Wat ruim twee jaar geleden begon met 
dromen, ideeën opdoen, bezinning op 
teksten en praktische uitwerking, resul-
teerde in een prachtig slingerpad in een 
voorheen ongebruikt stukje bos op het 
terrein. Onderweg nodigen teksten uit 
tot meditatie en bezinning op het thema 
hemel en aarde, tot aandacht hebben 

voor de schepping en zicht krijgen op de 
Schepper. 
Het pad is allereerst aangelegd voor 
mensen die onderdeel uitmaken van de 
leefgemeenschap en voor gasten. Maar 
iedereen is welkom: mensen die in de 
buurt wonen, mensen die een wande-
ling in het bos willen combineren met 
het lopen van dit pad, mensen die be-
hoefte hebben aan een stukje rust en 
bezinning. 
Laat u verrassen… 
 

Komende diensten  
 

Zondag 5 juni 2022 
10.00 uur ds. N.M. Tramper (Zeist) 
17.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist)  
 

Covid-richtlijnen diensten 
Vanwege de verruiming van de Covid-
maatregelen is iedereen welkom om de 
ochtend- en middagdiensten bij te wo-
nen in de Nieuwe Kerk. Opgeven via het 
opgaveformulier is niet nodig. Alle dien-
sten worden nog wel uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via het Youtube-ka-
naal ‘PKN Bethelwijk Zeist’.  
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live

