
 
Zondag 4 december 2022 
Jaargang 21.43 
Nieuwsbrief van Hervormde 
wijkgemeente Bethel binnen de 
Protestantse Gemeente Zeist. 
Reacties en kopij voor de volgende 
week zijn tot woensdag 17.00 uur 
welkom bij: 
Jacobine Hogendoorn, Cees 
Bourgois en Ies Visser 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

 

Welkom! 
Op zondag 4 december wordt 

het Heilig Avondmaal gevierd. 

Zowel in de ochtenddienst om 

10.00 uur als in de middagdienst 

van 17.00 uur gaat ds. W.J. van 

Schaik voor. In de ochtenddienst 

bespeelt Frank van Zuidam het 

orgel. In de middagdienst is 

Edwin Droogendijk de organist.  

 

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: Esther Oosterwijk, 
Marieke Pap, Elsemarije 
Eijkelenboom, Charissa, Julia en 
Merel 
17:00 uur: Corlinde Nap 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 4 december is er 
kindernevendienst voor alle 
groepen. Groep 1 en 2 in de zaal 
achter 't Lichtpunt (Marijke 
Mater), Groep 3 en 4  in de 
Mirror, links van de preekstoel 
(Ingeborg Randewijk) en de 
groepen 5 t/m 8  in de school via 
de achteruitgang Verlengde 
Slotlaan zijde (Paul Nap en 
Marije) 
 
In de kindernevendienst wordt in 
het kader van het Kerstproject 
verteld uit Lucas 1:26-38 
“Verrast door Gods liefde”. 
De kinderen ontdekken dat Gods 
engel Maria onverwacht een 
prachtige boodschap geeft die 
haar leven verandert. Ze gelooft 
en vertrouwt haar Heer volledig.  
In het Oude Testament wordt 
voortdurend de komst van de 
Messias aangekondigd. Hij zal 
zijn volk redden en verlossen. 
Iedere Israëliet kent deze 
woorden. Maria krijgt nu van 
Gabriël te horen dat God in haar 
leven laat gebeuren wat Hij heeft 
beloofd. Zij als eenvoudig, 
ongetrouwd meisje mag moeder 
worden van Jezus, Gods Zoon. 
Maria gelooft dat God vol liefde 
is, ook voor haar, en stelt zich 
beschikbaar aan haar Heer. 
 

Collecten 
1e Diaconie  

2e Plaatselijk kerkenwerk 

3e Onderhoud gebouw (K) 

 

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 
Avondmaalscollecte, 
bestemd voor Aswan  
Beste gemeenteleden van 
Bethel, 
Sinds ongeveer anderhalf jaar 
werk ik als verpleegkundige voor 
een Christelijk ziekenhuis in 
Aswan, Egypte. Vanuit dit 
ziekenhuis ben ik bezig om, 
samen met een Egyptische 
collega, een project voor 
thuiszorg op te zetten. Om die 
mensen te bezoeken die niet 
naar ons ziekenhuis kunnen 
komen voor hulp. Mensen die 
bedlegerig zijn of om andere 
redenen moeilijk hun huis 
kunnen verlaten. Onze taak is 
het ondersteunen van de familie 
die voor de oudere of zieke 
zorgt. Veel mensen hier hebben 
geen 
gezondheidszorgverzekering, 
dus alles moet zelf betaald 
worden. De armere bevolking 
proberen we te helpen door zelf 
onze materialen mee te nemen, 
bv. verbandmateriaal of 
bloedsuikerstrips. We zijn 
dankbaar dat de 
Bethelgemeente wil helpen om 
in deze onkosten te voorzien.  
Hartelijke groet, 
Martine Kragt 
 

Vanuit de 
kerkenraad 
Geen koffiedrinken op 4 
december 
In verband met de viering van 
het Avondmaal is er op 4 
december geen koffiedrinken, 
maar doen we dit de week erna 
op 11 december. 
 

Energieprijzen en 
temperatuur in de kerk 
Door de hoge energieprijzen en 
in het kader van duurzaamheid 
beraadt de Kerkenraad zich op 
passende maatregelen om het 
energiegebruik om laag te 
brengen. Op dit moment staat de 
thermostaat al een paar graden 
lager dan u gewend bent. 
U wordt op de hoogte gehouden 
welke verdere maatregelen op 
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korte termijn genomen gaan 
worden. 
Het advies is: jas aanhouden en 
de kerkdeuren niet onnodig open 
laten staan. 

 

 
 
Overige berichten 
Contributie jeugdclubs 
Het clubseizoen 2022-2023 is 
alweer een tijdje in volle gang en 
een hoop jeugd heeft alweer een 
aantal mooie clubavonden 
gehad. Hopelijk kunnen we er 
weer een mooi seizoen van 
maken voor alle jeugd en leiding. 
Om dit mogelijk te maken is er 
echter ook geld nodig, dus ook 
dit jaar weer het verzoek tot het 
voldoen van de contributie. 
Onderstaand vindt u de 
benodigde gegevens: 
De contributie bedraagt: 
Jongens en meisjes van 6-12 
jaar  € 17,50, Stuif-es-in € 20,00 
en the Torch € 25,00. Gaarne 
overmaken op  
Bankrekeningnummer: 
NL79INGB0002801607 ten 
name van Jeugdwerk 
Hervormde Wijkgemeente Bethel 
Wij rekenen op uw bijdrage, 
hartelijk dank alvast! 
Jan Jaap de Wit, 
Penningmeester Jeugdwerk 
 

Reminder 
zaalvoetbalavond  
zaterdag 10 december 
Het wordt een gezellige en 
sportieve avond met inmiddels al 
12 aanmeldingen. Dus heb je 
jezelf nog niet aangemeld doe 
dat alsnog ook al doe je maar 
even mee. Zaterdag 10 
december vanaf 19:30 
Blikkenburgerlaan 2 Zeist 

Groeten Tobias Schipper en 
Marc Buizer 
M.buizer@pgzeist.nl 
 

Het Beam&Stream team 
zoekt versterking! 
Het Beam&Stream team heeft 
drie taken: (1) Ervoor zorgen dat 
de juiste dia, met de juiste 
inhoud, tijdens de dienst 
geprojecteerd wordt. (2) Tijdens 
de dienst de beelden van de 
livestream verzorgen, en (3) het 
geluid in de kerkzaal en voor de 
uitzending regelen. Dat klinkt 
allemaal misschien heel complex 
en als een zeer 
verantwoordelijke taak. Maar het 
is vaak niet meer dan op het 
juiste moment een knopje 
indrukken en dan komt het al 
goed. Dus als je enige feeling 
met computers (powerpoint), 
beeld en/of geluid hebt, kom ons 
team versterken! Voor meer 
informatie kun je contact 
met ons (willemjanvandeberg@ 
gmail en/of marco@makeitclear.
nl) opnemen. En je kunt altijd 
een dienst meelopen om te 
kijken of het je leuk lijkt om te 
doen! 
Willem Jan (van de Berg) & 
Marco (van Vliet) 
 

Komende diensten  
Zondag 11 december 

2022  
10.00 uur: prop. E. Oevermans 
(Houten) 
17.00 uur: Geen dienst i.v.m. 
Kerstzangdienst in de Nieuwe 
Kerk 
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