
Zondag 3 april 2022

Jaargang 21.14

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 3 april 2022 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat 
voor ds. D.M. Van der Linde 
(Rotterdam) en bespeelt Edwin 
Droogendijk het orgel. In de dienst 
om 17.00 uur gaat ds. F. van Roest
voor en 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
10.00uur: Esther Oostenrijk, 
Marieke Pap, Elsemarije 
Eijkelenboom, Charissa, Julia en 
Merel.
17.00uur: Willem-Jan van de Berg

Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 3 april is er 
kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 4 en 7 en 8.
Kijk op de website 
https://bethelzeist.nl/ voor 
verwerkingsmateriaal, als je niet in 
de kerk aanwezig kunt zijn.

Groep 1 en 2 – in de kleine zaal 
van ’t Lichtpunt (Marijke Mater)
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links 
van de preekstoel (Ruth en Christel
Verboom)
Groep 7 en 8 - in de Consistorie, 
rechts van de preekstoel (Annelous
Michielsen en Sterre)

De Koning van de Joden aan het 
kruis
Johannes 19:16b-30
De kinderen leren dat Jezus aan 
het kruis zijn overwinning uitroept. 
Aan het kruis lijkt Jezus te hebben 
verloren. Zijn leven eindigt. Zijn 
ideaal van Gods Koninkrijk op 
aarde heeft Hij niet kunnen 
bereiken. Hij deed wonderen en 
tekenen, maar uiteindelijk verloste 
Hij Israël niet van de ellende. Hij 
sterft en wordt begraven. Wat 
overblijft, is een rotsgraf waar zijn 
vrienden aan Hem kunnen 
terugdenken.

Maar wat je verwacht is niet altijd 
de waarheid. Dat zagen we al toen 
Jezus gevangen werd genomen. 
De soldaten deinsden achteruit en 
vielen. Ook aan het kruis gaan de 
dingen anders dan bij andere 
terdoodveroordeelden. Het bordje 
met de aanklacht spreekt de 
waarheid: ‘Ik ben de Koning der 
Joden’. De Farizeeën ontkenden 
dat juist en willen daarom de tekst 
veranderen. Het duidelijkst is 
Jezus’ laatste woord: ‘Het is 
volbracht.’ Het lijden, zijn 
goddelijke opdracht, is voltooid. 
‘Het is volbracht’ wordt in Johannes
dan ook niet gevolgd door ‘Vader, 
in uw handen leg ik mijn geest’, 
omdat alle nadruk op het zichtbaar 
worden van Gods heerlijkheid moet
vallen. Het lijden is de weg naar de
overwinning.

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 prediking
Bij de dienst van 17.00 uur
Het is volbracht. De 
Mattheuspassion eindigt met een 
dissonant. Het is nog geen Pasen. 
Bach houdt de adem nog even in. 
Na het wegsterven van de laatste 
klanken is het even pijnlijk stil. Zo 
luisteren wij naar woorden uit 
Genesis en Johannes. ‘Als u 
daarvan eet, zult u sterven’ en 
‘toen Hij dat gezegd had, boog Hij 
het hoofd en gaf de geest’. 
Waarom moest het zover komen? 
Hij betaalt de laatste penning. Hij 
heeft lief tot het einde. Het 
eindrapport luidt: ‘het is volbracht’.

Vanuit de kerkenraad
Afscheid ds. Sonnenberg
Op zondag 10 april zal
ds. Sonnenberg de dienst van 
Openbare Belijdenis leiden. Het is 
zijn laatste dienst in april, de 
maand waarna hij zijn 
werkzaamheden als waarnemend 
predikant voor onze wijkgemeente 
zal stoppen. Daarom zal direct na 
de dienst een moment van afscheid
zijn voor de gemeente. Het 
maandelijkse koffiedrinken is 
verplaatst van 3 naar 10 april om 
zo ook meer gelegenheid te geven 
om elkaar te ontmoeten en 
felicitaties uit te spreken voor de 
nieuwe belijdende gemeenteleden, 
maar ook ds. Sonnenberg te 
bedanken voor het vele werk dat hij
heeft gedaan voor de gemeente.
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Ontvangstcoördinatoren en 
welkomstcommissie
Omdat steeds meer maatregelen 
worden afgebouwd kunnen we 
steeds meer taken opheffen. Nu is 
het zo ver dat we geen 
ontvangstcoördinatoren meer nodig
hebben. Het past om de vele 
coördinatoren te bedanken voor 
hun jarenlange inzet. Met steeds 
weer andere maatregelen moest 
de kerkdienst telkens toch zo veilig 
mogelijk zijn en daar hebben zij 
zeker aan bijgedragen! 

Het betekent dat we weer werken 
met een welkomstcommissie. 
Leden daarvan staan bij de 
ingangen van
’t Lichtpunt en achterin bij de 
Verlengde Slotlaan. Fijn dat zij 
deze taak (weer) oppakken. 
Overigens zijn nieuwe leden van 
harte welkom. Hoe meer mensen 
meedoen, des te minder vaak ben 
je aan de beurt. Het gaat alleen om
morgendiensten. In de middag 
heeft een dienstdoende 
ambtsdrager de taak om welkom te
heten bij ’t Lichtpunt. Opgeven kan 
bij de scriba, Marijke van Eck.

Ook zal er vanaf deze zondag een 
beperkt aantal exemplaren van 
Bethelnieuws bij de ingang 
beschikbaar zijn. Deze zijn bedoeld
voor gasten, omdat gemeenteleden
deze op andere wijze (via de 
Bethel-app of – als u die niet heeft 
– de mail) kunnen lezen.

Kerkbezoek
Verder zijn we enorm verheugd dat
zoveel mensen de Nieuwe Kerk 
weer bezoeken. Maar we  
realiseren ons ook dat er 
gemeenteleden zijn, die deze stap 
niet kunnen/willen zetten om 
diverse redenen. Daar is het volste 
begrip voor. Praat hierover met de 
sectie-ouderling! We blijven ons 
met elkaar verbonden weten en 
hopen dat de omstandigheden snel
veranderen en een fysieke 
ontmoeting in de Nieuwe Kerk 
weer mogelijk is. We zien daar 
naar uit!

Belijdenis van het geloof
Op zondag 10 april zullen drie 
gemeenteleden in het midden van 
onze gemeente hun geloof 
belijden. Na een mooi 
catechisatieseizoen onder leiding 
van dominee 

W. Sonnenberg ronden zij met 
deze dienst dit seizoen af. We zijn 
dankbaar dat Gods Geest in hun 
harten heeft gewerkt en zij nu, in 
antwoord op hun doop, deze stap 
willen zetten. Als gemeente willen 
wij om hen heen staan. Laten wij 
voor hen bidden dat zij in de 
komende week nog een goede 
voorbereidingstijd hebben.

De namen van de gemeenteleden 
die belijdenis doen zijn:

Elias Verduin, Bethanieplein 1 BIS,
3701 EL  Zeist

Arnout Verhaar, Weeshuislaan 22, 
3701 JW  Zeist

Mevr. E.G. Voogsgerd, Nelson 
Mandelalaan 24, 3707 KM  Zeist

Verslag vanuit de kerkenraad
Op 23 maart vergaderde de 
kerkenraad weer fysiek. We zijn 
dankbaar dat dat weer kan.
Br. Roosendaal opende de 
vergadering met een inleiding 
n.a.v. Jesaja 38 vers 9 tot 39 vers 
2.  Daarna werd gezongen Lied 
173 vers 3,4 en 5 en ging 
br. Roosendaal voor in gebed. In 
de vergadering is de jaarrekening 
2021 goedgekeurd en vastgesteld. 
De wijkpenningmeester was 
aanwezig om een toelichting te 
geven. Hem werd decharge 
verleend en dank werd 
uitgesproken voor het vele werk 
dat hij verricht. Vanaf 2022 is zijn 
taak gewijzigd omdat nu de 
administratie van de wijkkas 
centraal wordt gevoerd. In 2021 
zijn de opbrengsten Aktie Wijkkas 
lager geweest dan het jaar 
daarvoor en dan begroot. Niet 
goed is te achterhalen wat de 
oorzaak is maar we hopen dat 
gemeenteleden nu het 
gemeentewerk weer actief is, zien 
dat ook hun bijdrage noodzakelijk 
is.

Ook nu de corona-maatregelen zijn
vervallen blijven de kerkdiensten 
gestreamd worden. Dat geldt in 
ieder geval voorlopig ook voor de 
middagdienst. Vanaf 3 april is de 
welkomstcommissie weer actief. 
Bethelnieuws zal in beperkte 
oplage bij de ingangen liggen maar
is alleen bedoeld voor gasten; 
gemeenteleden krijgen 
Bethelnieuws via de app of mail. 
Ook de taxidienst is weer 
beschikbaar voor mensen die 
vervoer van en naar de kerk nodig 

hebben. Er is het voorstel 
besproken om op de zondag dat er 
koffiedrinken is gemeenteleden die 
daaraan behoefte hebben 
gelegenheid te bieden na de dienst
met en voor hen te bidden. 
Daarvoor worden gemeenteleden 
gevraagd die worden toegerust. Dit
voorstel wordt nader uitgewerkt en 
het is de bedoeling dat na de 
zomervakantie hiermee wordt 
begonnen. Zoals eerder al gemeld 
is er een Gedragscode opgesteld 
en vastgesteld. Voor 
gemeenteleden die werken met 
kinderen/jeugd, bezoeken aan 
ouderen brengen en 
kerkenraadsleden is een VOG 
verplicht. Jaco Lekkerkerker en 
Judith Smit zijn bereid als 
vertrouwenspersoon te fungeren. 
Binnenkort wordt in een brochure 
meer informatie hierover gegeven.

Ds. Van Schaik wordt benoemd tot 
assessor van het moderamen en 
voorzitter van het consistorie. Op 
Goede Vrijdag zal er tweemaal het 
Heilig Avondmaal worden gevierd:  
in de middagdienst van 15.30 uur is
er dienst met name voor ouderen 
en om 19.30 uur de dienst voor alle
gemeenteleden. Er wordt weer een
nieuwe Paaskaars besteld. De 
kaars van afgelopen jaar wordt 
bezorgd bij iemand voor wie het 
afgelopen jaar een bewogen / 
bijzonder jaar is geweest. 
Binnenkort zal er een avond 
worden ingepland voor nieuw-
ingekomenen. Van 20-22 mei is er 
het gemeenteweekend bij de fam. 
Van der Grift aan de Tiendweg. 
Een running-diner in juni is niet 
haalbaar vanwege onderbezetting 
van deze commissie. Er wordt 
aandacht gevraagd voor de 
activiteit van de 12-jeugd op 8 april 
op de atletiekbaan Dijnselburg. 
Opbrengst is voor Stichting de 
Vrolijkheid. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor de bijeenkomst bij 
Daar Al Amal op 1 april. Er is een 
brochure gemaakt door de 
bediening senioren die wordt 
verspreid onder de ouderen. De 
kerkenraad besluit de kerk (op 
woensdagochtend) ook open te 
stellen voor mensen uit Oekraïne 
die behoefte hebben aan 
ontmoeting met elkaar.

Er wordt benoemd dat, als de 
naam van een overledene wordt 
genoemd, veel gemeenteleden niet
weten wie de overledene is. Er zal 



worden nagedacht of daar iets mee
kan worden gedaan. Als 
gemeenteleden onze wijkgemeente
verlaten is er in principe een 
gesprek en komt er een stukje in 
Bethelnieuws. Probleem is dat niet 
iedereen kenbaar maakt dat hij /zij 
vertrekt dus als men van een 
vertrek hoort dit graag doorgeven 
aan de wijkouderling. 

Zr. Van Vliet sluit de vergadering. 
Zij laat zingen “Daar juicht een 
toon” en gaat voor in gebed.

Doopdienst zondag 29 mei 
2022
Op zondag 29 mei a.s. zal er weer 
een doopdienst zijn in onze Bethel 
Wijkgemeente. Wil je als ouder(s) 
je kind laten dopen, dan horen we 
dat graag. Voorafgaand aan de 
doop zal een tweetal 
doopcatechese avonden 
plaatsvinden, onder leiding van 
onze wijkpredikant ds. Van Schaik. 
Opgeven kan bij Mathilde 
Oosterhuis (06-55782973; 
mjcblok@hotmail.com).

Bijeenkomsten en 
kringen
Mevrouw N. van Broekhuizen 
nam afscheid van "De Bron"
Op woensdag 23 maart jl. heeft 
ouderenkring "De Bron" afscheid 
genomen van haar voorzitter, 
mevrouw N. van Broekhuizen. Vele
jaren leidde zij de kring, samen met
de dames Riet de Wit en Riet Los, 
die gelukkig nog blijven, maar nu 
was voor haar het moment van 
afscheid gekomen. Met taart bij de 
koffie, bloemen en een attentie 
namen wij met de aanwezige 
leden, afscheid en bedankten haar 
voor haar inzet. We wensen haar 
Gods zegen toe en zijn er gelukkig 
in geslaagd om opvolging te vinden
in een viertal dames, waarvan 
Marianne de Wit namens de 
wijkgemeente "Bethel" het 
aanspreekpunt is.

D.V. is de eerstvolgende 
ouderenmiddag op 13 april om 
14.30 uur.

Wilt u wat meer weten of heeft u 
vervoer nodig? Bel dan met 
Marianne: 06-39652504

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 7 april van 
19.30-20.30 uur in de kleine zaal 
van 't Lichtpunt. Iedereen is van 
harte welkom om mee te bidden 
en te danken. 
Hartelijke groet, Mathilde 
Oosterhuis

Monastieke Tafels op de 
Wittenberg
Op de Wittenberg proberen we 
monastieke idealen haalbaar en 
beleefbaar te maken voor mensen 
van vandaag. Dat is een continue 
zoektocht. Hoe introduceer je 
jonge mensen in de kracht van 
stilte? Wat is gebed eigenlijk, en 
hoe kun je groeien in begrip en 
beoefening daarvan? Welke 
teksten helpen ons daarbij? Vijf 
keer per jaar organiseren we een 
‘monastieke tafel’. We lezen 
samen inspirerende teksten en we
reflecteren daarover voor 
vandaag. We beginnen met een 
maaltijd, en we sluiten af door 
samen het avondgebed op de 
Wittenberg te volgen (om 21.00 
uur). De tafel is expliciet ook open 
voor geïnteresseerden. Data: 4 
april, 9 mei en 27 juni '22. Tot nu 
toe hebben we teksten gelezen 
van Thomas Merton, Tish Warren, 
woestijnvaders, en passages uit 
het boek van Niek Tramper 
‘Onrustig is ons hart: Aandachtig 
leven in een veeleisende wereld’. 
Dit jaar is het thema 'Over wijsheid
en dwaasheid – met de komende 
keren tekst van o.a. Kierkegaard 
over zelfwording en 
zelfverloochening. De avonden 
worden geleid door Niek Tramper 
en Kees van Ekris, met veel 
inbreng van de deelnemers. Heb 
je interesse, meld je aan bij Judith 
van Emous, secretariaat de 
Wittenberg:
vanemous@dewittenberg.nl

Overige berichten

De uitnodiging begint!
Vanaf komende zondag nemen we 
je mee. De lat ligt hoog. “Iedereen 
nodigt iemand uit voor de Alpha”. 
Op wat voor manier dan ook. We 
gaan samen met elkaar 6 
zondagen naar de volgende vragen
kijken. Wat is Alpha? Waarom zou 
ik iemand uitnodigen?  Wie zou ik 
uitnodigen? Wie niet?  Hoe kan ik 
iemand uitnodigen? Wat kan ik nog
meer doen. Je hoeft dit niet alleen 
te doen. We nemen je daar heel 
graag in mee. 

Team Alpha Zeist. 
alphazeist@gmail.com

Van liefde ongekend
Dit oratorium van Johan Bredewout
wordt op 10 april a.s. uitgevoerd 
door Kerkkoor Driebergen o.l.v. 
Wouter Harbers om 20.00 uur in de
Grote Kerk van Driebergen. Zowel 
de Passiecantate als de 
Paascantate staan op het 
programma.

Toegang gratis, collecte na afloop.

 Een mooie voorbereiding op de 
Stille Week!

Komende diensten 
Zondag 10 april 2022

10.00 uur ds. W.J. van Schaik / 
ds. W.G. Sonnenberg 
(Belijdenisdienst)

17.00 uur prop. B. Maarneveld 
(Bodegraven)
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Covid-richtlijnen diensten
Online volgen diensten
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.
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