
 

Zondag 30 januari 2022 

Jaargang 21.05 

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 30 januari gaat in de 
ochtenddienst om 10.00 uur voor 
ds. J. Scheele Goedhart (Vijfhuizen) 
en bespeelt Martin den Boer het 
orgel. In de dienst om 17.00 uur 
gaat ds. Th. Doornenbal (Herveld) 
voor en wordt het orgel bespeeld 
door Leen Mijnders. 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 
Zie onze website www.bethelzeist.nl 
voor de liturgie van de diensten. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
30 januari is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 8.  
Groep 1 t/m 4 in de zaal achter ’t 
Lichtpunt (Ingeborg Randewijk); 
groep 5 t/m 8 in de Mirror, links van 

de preekstoel (via kosterskamer) 
(Paul Nap en Sterre). 
 
De droom van de farao  
Genesis 41 
 
Onderkoning in dienst van God  
De kinderen ontdekken dat Jozef 
door alle gebeurtenissen in zijn 
leven een mooie en eervolle plaats 
in Egypte krijgt. Niet toevallig, maar 
dankzij God.  
Wanneer Jozef de droom van de 
farao kan uitleggen, verandert zijn 
leven totaal. Van gevangene wordt 
hij nu onderkoning. Dromen 
uitleggen kun je volgens de 
Egyptenaren immers alleen als je in 
nauw contact met de goden staat; 
zo iemand moet wel wijs zijn. Jozef 
zegt dat hij de God van Israël dient. 
Dan verklaart Jozef de droom en 
geeft daarbij in naam van zijn God 
goede raad hoe de farao op de 
hongersnood moet reageren. Zo 
laat hij zien wat Gods verbond 
betekent: God zegent zijn volk Israël 
en geeft in dat volk andere volken 
zijn zegen. Jozef wordt onderkoning 
van Egypte als dienaar van Israëls 
HEER. 
 

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 
 

Vanuit de kerkenraad 
Verruiming van mogelijkheden 
binnen de gemeente 
De adviezen van de landelijke kerk 
creëren ruimte voor het versoepelen 
van allerlei maatregelen. Daar zijn 
we erg blij mee. De kerkenraad is 

ervan doordrongen dat de 
geestelijke nood voor 
gemeenteleden hoog is en heeft 
daarom op een enkel punt de 
landelijke adviezen niet helemaal 
overgenomen. 
 
1. Kerkdiensten 
 
•Maximum aantal 
We mogen maximaal 1/3e deel van 
de capaciteit van de kerk gebruiken. 
Dat is ruim voldoende om het 
huidige aantal aanmeldingen te 
ontvangen (circa 130). Dat betekent 
dat in principe een ieder die wil 
komen, ook kan komen. Per vak 30 
gemeenteleden en dan ook 30 
leden op het balkon. We willen in 
deze tijd van snel toenemende 
besmettingen nog steeds rijen vrij 
houden/waarop mensen niet mogen 
gaan zitten. 
 
• Aanmelding 
Deze vervalt. Een ieder is vrij om 
naar de kerkdienst te komen. We 
hopen dat dit de drempel om naar 
de kerk te komen, verlaagt. Er geldt 
wel een aantal regels en een ieder 
wordt gevraagd die goed na te 
leven: 
 

• Bij klachten graag 
thuisblijven. 

• Je meldt je bij de       
ontvangstcoördinator bij de 
ingang met mondkapje. 

• Je desinfecteert je handen 
en houdt de 1,5 meter 
afstand. 

• De ontvangstcoördinator 
turft het aantal 
gemeenteleden dat naar 
binnen gaat. Is er een 
maximum van 30 bereikt, 
dan worden gemeenteleden 
verwezen naar een andere 
ingang en dus een ander 
vak. In vak 3 kan men ook 
naar het balkon worden 
verwezen. 

• Je kiest een plek in het vak 
van de ingang. Er zijn rijen 
waarin mensen niet kunnen 
gaan zitten. Dit is per rij 
aangegeven. 

• Pas als elk vak en het 
balkon is gevuld met 30 
gemeenteleden kunnen de 
rijen bezet worden die  
eerst vrij werden gehouden. 
We verwachten met het 
huidige aantal 
aanmeldingen dat dat nog 
niet zal plaatsvinden, maar 

mailto:bethelnieuws@bethelzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
mailto:scribabethelzeist@gmail.com
mailto:roosendaal@bethelzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl/
http://www.bethelzeist.nl/
https://site.skgcollect.nl/155/gift/formulier.html?id=3640


hopen natuurlijk wel dat dit 
in de toekomst gaat 
gebeuren. 

 
• Avondmaal 
De avondmaalsviering van 23 
januari is uitgesteld. De reden was 
dat we wilden wachten tot een 
hoger aantal gemeenteleden kon 
worden genodigd. Nu dit het geval 
is, hopen we dit op zondag 6 
februari te vieren.  
Ook bij de viering van het 
Avondmaal is de toegang vrij. Wel 
wordt gevraagd om te overwegen 
naar de middagdienst te gaan om 
een betere spreiding te realiseren. 
De viering zelf zal plaatsvinden door 
telkens een groep naar voren te 
laten komen en in een kring te gaan 
staan (op 1,5 meter afstand). 
 
2. Kring- en clubwerk 
Na de laatste persconferentie was 
al heel veel weer mogelijk. Dus daar 
verandert niet zoveel aan. We 
adviseren dringend om niet met te 
veel mensen thuis bijeen te komen 
(maximum blijft 4 bezoekers) en 
gebruik te maken van de ruimtes in 
de kerk. Voor reservering moet 
contact opgenomen worden met de 
koster, Gert Verweij. 
 

 

Bijeenkomsten 
 
Bethel-Jamsessie 
Op woensdag 2 februari is de 
tweede Bethel-jamsessie. Iedereen 
die geïnteresseerd is neemt 
zijn/haar instrument of stem mee en 
we gaan een avond heerlijk muziek 
maken in verschillende 
samenstellingen. Dus of je nu 

wekelijks speelt of dat je je 
instrument eigenlijk al een tijdlang 
weer van zolder wilt halen: meld je 
aan en deel in de muzikale vreugde! 
Inloop: 19.45 uur in de Mirror, start 
20.00 uur. Wil je meedoen: stuur 
dan even een mail naar 
liturgiecommissie@bethelzeist.nl 

 

Hartelijk groet namens de 
liturgiecommissie, 

Theo, Edwin, Jan-Peter, Naomi, 
Willeke, Willine 

 

 

 

 

Klimaatverandering: moeten 
we iets doen? 

Er zijn weer meer mogelijkheden 
om samen te komen nu er verdere 
versoepelingen van de COVID-19 
maatregelen zijn ingegaan! Daarom 
nodigen wij u van harte uit voor een 
gemeenteavond: 

Op 3 februari, om 20.00 uur is de 
derde gemeenteavond rond het 
jaarthema “Van U is de toekomst”. 
Deze 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. In 
tegenstelling tot eerdere berichten is 
vooraf opgeven niet nodig. 

We hopen op een mooie avond met 
elkaar! 

 

Komende diensten  
Zondag 6 februari 2022 
10.00 uur: ds. C.A. van der Graaf 
(Heerde) 
17.00 uur: ds. H.S. Mosterd 
(Amersfoort) 

 

De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 

 
Richtlijnen diensten 
Zie hiervoor “Vanuit de Kerkenraad” 
(Verruiming van mogelijkheden 
binnen de gemeente). Alle diensten 
worden 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 
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 als gehele gemeente lijfelijk 
aanwezig zijn. 
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