Zondag 5 juni 2022
Jaargang 21.23
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:
Pieter Seldenrijk

Welkom!
Op zondag 1e Pinksterdag 5 juni 2022
gaat in de ochtenddienst om 10:00 uur
voor ds. N.M. Tramper (Zeist) en
bespeelt Frank van Zuidam het orgel.
In de dienst om 17:00 uur gaat ds. W.J.
van Schaik voor. In deze dienst 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
(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
10.00 uur: mw. Marjolein Immink,
mw. Marlies van Asselt, mw. Anne van
den Bos, Anne, Veerle en Justice
17.00 uur: mw. Anneke van Roest

Kindernevendienst

Vanuit de diaconie

Tijdens de ochtenddienst op zondag
5 juni 2022 is er kindernevendienst
voor de groepen 1 t/m 4 en groep
7/8. 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
Lichtpunt (Elsbeth Verlinden)
Groep 3 en 4 in de consistorie,
rechts van de preekstoel (Dorien
Tukker)
Groep 7 en 8 in de Mirror, links van
de preekstoel (Gert-Jan Baan en
Milou)

Zendingscollecte 5 juni 2022

De kinderen leren dat God (in
plaats van door Jezus) door de
Heilige Geest bij ons is (n.a.v.
Handelingen 2:1-40)
Op Pinksteren vieren we dat God
ons nooit op eigen kracht laat leven.
We krijgen allemaal van Hem wat we
nodig hebben.
De Heer geeft ons zijn Geest. Hij
deelt die gul uit. Zo gul dat mensen
er vol van zijn en vurig van worden.
Kijk maar naar de discipelen in
Jeruzalem op de Pinkstermorgen.
Hun gespannen afwachten wordt
beloond. Ze raken zo vol van de
Geest dat ze moeten spreken over
de Geest en over Jezus. Petrus
houdt een lange toespraak. Hij legt
uit wie Jezus is en velen komen tot
geloof. Ze willen gedoopt worden.

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Pinksterzendingscollecte (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 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

Vier keer per jaar wordt in wijkgemeente
Bethel de zendingscollecte gehouden.
Zondag 5 juni wordt hiervoor weer
gecollecteerd, dit zal de 3e collecte zijn.
De helft zal bestemd zijn voor onze
eigen uitgezondenen en de helft voor de
GZB/IZB. Ook de opbrengst van de
zendingsbussen gaat naar deze doelen.
Gemeenteleden van onze
Bethelgemeente zijn verbonden met
zending en missionaire projecten.
De missionair ouderlingen en diakenen
willen graag dat wij als gemeente, naast
morele ondersteuning en gebed, ook
financieel het werk van uitgezondenen
steunen door middel van collecten. We
zijn blij dat hiermee meer focus gelegd
wordt bij werkers en projecten waarmee
wij ons als gemeente verbonden weten
en hopen dat dit ook leidt tot meer
betrokkenheid bij het missionaire werk
dichtbij en ver weg!

Bijeenkomsten en
kringen
De Poort is open:
Dinsdagavond 7 juni komen de mannen
van Bethel (DE POORT) weer samen in
de grote zaal van het Lichtpunt, waar we
ruim kunnen zitten voor het geval daar
iemand behoefte aan heeft. De laatste
keer voor de zomervakantie, een mooie
gelegenheid om elkaar te ontmoeten in
een andere setting dan de zondag.
Ook een goed moment om eens iemand
anders te spreken waar je anders niet
zo snel het gesprek mee aangaat. Voel
je welkom, aanvang 20.00 uur. We
sluiten traditioneel af met een hapje en
een drankje, nadat we eerst de toestand
in de wereld hebben besproken. We zijn
dan zelf aan het woord en niet Mr.
G.B.J. Hilterman. Voor de jongere
generatie klik eens op de link, een
actueel item uit 1987.
Namens de broeders, Jan van Beek
(030-6963105)

Bethel Running Dinner 2022!
Op zaterdag 2 juli hopen we weer het
Bethel Running Dinner te organiseren.
U kunt zich deze week nog aanmelden
via het online inschrijfformulier.
Daarna gaan we de tafelindeling maken
en ontvangt u per e-mail van ons de
informatie over de startlocatie en over
welke gang u gasten thuis zult
ontvangen. We hopen op veel
aanmeldingen.

De Bethel Running Dinner Commissie,
Corlinde, Petra en Chris
runningdinnerbethel@gmail.com

Zeist. Tegen 17.00 uur zijn we weer
klaar. We houden het Pinkstervuur
nog even brandend en gaan samen
aan de slag met het thema
Vlammetje. Jij bent er toch ook bij?
Ook vriendjes, vriendinnetjes,
neefjes, nichtjes en buurkinderen zijn
bijzonder welkom.
Groetjes, Team Kliederkerk Zeist

Nacht van gebed

Overige berichten
Veilige Kerk
Niet alleen in de samenleving maar ook
in de kerk moet er aandacht zijn voor
veiligheid in alle vormen. In haar
vergadering van 8 december 2021 heeft
de kerkenraad dan ook de Gedragscode
Veilige Kerk vastgesteld. In deze code
zijn afspraken gemaakt over wat we
willen doen om een veilige kerk te zijn
en hoe we daarom met elkaar omgaan
en wat te doen als er toch iets niet goed
gaat. Inmiddels zijn ook twee
gemeenteleden bereid gevonden
vertrouwenspersoon binnen onze
wijkgemeente te zijn. Komende zondag
5 juni zult u in de kerkbanken een folder
aantreffen waarin uitgebreider wordt
ingegaan op welke wijze we een Veilige
Kerk willen zijn. Ook is daar uitgelegd
welke weg iemand kan volgen als hij/zij
meent dat hij niet juist is bejegend of
anderszins sprake is van
grensoverschrijdend gedrag. Mocht u
vragen hebben over de Gedragscode
dan kunt u die stellen via de scriba
Marijke van Eck (m.vaneck@pgzeist.nl).

De pioniersplek Daar al Amal
(Huis van Hoop) in Zeist
Elke eerste zondag van de maand
bidden we voor de uitgezondenen en
voor de pioniersplek voor Arabisch
sprekenden, Daar al Amal,
wat betekent Huis van Hoop.
Deze plek is gestart in 2017 en wordt
gedragen door 3 kerken uit Zeist,
waaronder onze wijkgemeente
Bethel. Arjan Verduin is daarbij
betrokken als ouderling. Zo is deze
Arabische gemeente dus nauw
verbonden met onze wijkgemeente
Bethel. Rana is de evangelist van Huis
van Hoop. Ook zij is tijdens haar vlucht
in aanraking gekomen met christenen
en kwam zo tot geloof. Zondag, tijdens
de Pinsterdienst, zal er een kort
gesprekje met haar zijn. Laten we
bidden voor dit mooie werk en God
danken voor Zijn werk.
Adres: De Ark, Van Reenenweg 9a,
3702 SB Zeist https://daaralamalzeist.nl

Kliederkerk
Zondag 12 juni is het weer tijd voor
Kliederkerk! Kinderen van 2-12 jaar en
hun (groot)ouders zijn om 15.00 uur van
harte welkom in de
Noorderlichtgemeente, Bergweg 92B in

Open Doors organiseert jaarlijks de
Nacht van Gebed voor de vervolgde
kerk. In de nacht van 17/18 juni is in
het Lichtpunt gelegenheid om mee te
bidden. We hopen te bidden van
21.00-02.00 uur. Het is ook mogelijk
om een deel van de gebedsnacht
mee te maken. We zullen met
christenen uit diverse gemeenten
met elkaar bidden voor de vervolgde
christenen. Diverse landen krijgen
aandacht. Het is goed om ons
bewust te zijn van de offers die
christenen brengen om het geloof.
Iedereen is welkom! Zie voor meer
info: https://www.opendoors.nl

(wordt vervolgd)

Komende diensten
Zondag 12 juni 2022
10.00 uur ds. C.E. Lavooij (Vaassen)
17.00 uur ds. W.A. van den Born
(Hei- en Boeicop)

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

