
 

 1 

 
Welkom! 
Op zondag 6 februari 2022 zal er 
Avondmaal worden gevierd. In de och-
tenddienst om 10:00 uur gaat voor ds. 
W. Sonnenberg (Ede) en bespeelt Leen 
Mijnders het orgel. In de dienst om 
17:00 uur gaat ds. H.S. Mosterd 
(Amersfoort) voor en wordt orgel 
gespeeld door Gert Jan van den Bos. 
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 
Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 
Crèche 
10:00u: Dhr. Pietjan Schmohl, Mw. 
Rosalie de Wit, Mw. Karin de Kruijf, 
Nora Schmohl, Abbe Schipper, Sem van 
Ekris 
17:00u: Dhr. Frank Giebel 
 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 6 
februari 2022 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 8. 
Kijk op de website www.bethelzeist.nl 
voor verwerkingsmateriaal, als je niet in 
de kerk aanwezig kunt zijn. 
 
Groep 1 t/m 4 in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Arianne van Ekris) 
Groep 5 t/m 8 in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer) (Mirthe 
van der Tol en Emma Remmerde) 
 
In de kindernevendienst wordt uit Gene-
sis 42 het verhaal ‘Jozefs broers halen 
graan in Egypte’ verteld. 
 
Berouw is: anders worden  
De kinderen ontdekken dat je niet alleen 
sorry moet zeggen, maar je ook anders 
moet gedragen.  
Plotseling staan zijn broers voor hem 
om graan te kopen. Jozef wil weten of 
zijn broers berouw hebben over het feit 
dat ze hem vroeger als slaaf verkocht 
hebben. Hij wil weten of ze hun vader al 
hebben verteld wat voor verschrikkelijks 
ze hebben gedaan. Zijn ze veranderd? 
Door het teruggeven van het geld dat ze 
betaalden en het vasthouden van Si-
meon, probeert Jozef dat uit. Zullen ze 
eerlijk zijn en goed zorgen voor zijn 
jongste broer Benjamin (de andere zoon 
van Rachel!). Is dat niet gemeen van Jo-
zef, wraak nemen, nu hij de sterkste is? 
Dat is niet Jozefs bedoeling. Hij wil dat 
het tussen hem en zijn broers weer 
goed wordt. Dat kan alleen als ze spijt 
hebben. Dan kunnen ze weer samen 
verder. 
 
Collecten 
 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Werelddiaconaat (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 

Vanuit de diaconie 
 
3e collecte zondag 6 februari: 
zonnelampen voor de Onobasulu 
Anne Stoppels hoopt deze maand weer 
naar Papoea Nieuw-Guinea te gaan. Elk 
jaar neemt ze een lading Wakawaka’s 
mee voor de Onobasulu mensen. Waka-
waka’s zijn krachtige ledlampen annex 
opladers op zonne-energie. Ze zijn daar 
mateloos populair vanwege hun duur-
zaamheid. Er zijn plaatselijk ook wel 
zonnelampen te koop, maar die zijn van 
goedkope makelij en gaan meestal al 
heel snel kapot. De Wakawaka’s heb-
ben bewezen dat ze wel drie jaar of lan-
ger meegaan en dat bij dagelijks inten-
sief gebruik in het tropische klimaat! Er 
is geen elektriciteit. Voor licht moeten de 
mensen altijd vuur maken. Om hun tele-
foons (want die hebben ze wel "#$%) op 
te laden, zijn ze afhankelijk van een en-
keling met een zonnepaneel of moeten 
ze drie dagen lopen naar de stad. Het 
zal duidelijk zijn dat deze zonnelamp/la-
ders uitkomst bieden. Anne kan de Wa-
kawaka’s met 50% korting krijgen, maar 
dan nog is €35 een enorm bedrag voor 
de Onobasulu. De opbrengst van deze 
collecte zal aangewend worden om de 
mensen subsidie te kunnen geven. Op 
https://waka-waka.com/nl/ vindt u meer 
informatie over deze lampen. 
 
Geeft u ook aan deze collecte? De col-
lectemanden bij de uitgang van de kerk 
staan ervoor gereed en u kunt uiteraard 
ook uw gift via de Bethelapp of de QR-
code doneren. Het bedrag kan ook wor-
den overgemaakt op 
NL96INGB0663911494 ten name van 
Diaconie van de Protestantse Ge-
meente Zeist o.v.v. 3e collecte Bethel 6 
februari 2022. 
 
Mede namens Anne en de Onobasulu 
mensen hartelijk dank! 

 
Avondmaalscollecte zondag 6 fe-
bruari: Op weg met de ander 
De Avondmaalscollecte is bestemd voor 
Vereniging ‘Op weg met de ander’. 
Deze christelijke vereniging is een be-
langenorganisatie van en voor mensen 
met een lichamelijke, verstandelijke en 
sociale beperking en hun verwanten. 
Haar motto is ‘Koester het kwetsbare’. 
De vereniging zet zich in voor 

 

Zondag 6 februari 2022 

Jaargang 21.6 

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 
Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 
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lotgenotencontact en cliëntenondersteu-
ning. Zij begeleidt ouderinitiatieven bij 
het opzetten van woonvoorzieningen 
met een christelijke identiteit. Ook ont-
wikkelt zij aangepast catechesemateri-
aal. ‘Op weg met de ander’ faciliteert uit-
zending van kerkdiensten en meditaties 
voor doven en slechthorenden. Zij orga-
niseert maatjescontact voor partners 
van mensen met autisme. ‘Op weg met 
de ander’ kan bestaan dankzij giften. 
 
Er staat een glazen collecteschaal voor 
in de kerk en u kunt uiteraard ook uw 
gift via de Bethelapp of de QR-code do-
neren. Het bedrag kan ook worden over-
gemaakt op NL96INGB0663911494 ten 
name van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. Avondmaalscol-
lecte Bethel 6 februari 2022. 
 
Namens de wijkdiaconie van harte aan-
bevolen, Marion Deelen 
 
Overige berichten 
 
Vrijwilligers gezocht voor het 
Lindenhuis 
Het Lindenhuis, een wijkinloophuis van 
Kerk & Samenleving, is op zoek naar 
vrijwilligers voor de inloop op de donder-
dagmiddagen. Het zou fijn zijn als men-
sen uit onze wijkgemeente zich hier 
voor willen aanmelden. Het inloophuis is 
een soort huiskamer in de wijk, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, zie 
ook de link: https://www.wijkinloophui-
zen-zeist.nl/het-lindenhuis  
Wil je meer weten of je aanmelden, dan 
kun je ook contact opnemen met Lia 
Verboom (liaverboom54@gmail.com / 
06-19969057) 

(wordt vervolgd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecteweek ZOA: 28 maart 
t/m 2 april 2022 
Geeft u een uurtje van uw tijd? 
Meer dan 83 miljoen mensen zijn op de 
vlucht voor een oorlog of natuurramp. 
Dat is ruim 1 procent van de wereldbe-
volking. Geeft u een uurtje van uw tijd 
om hen te helpen? 
Een ramp overkomt je, net als een oor-
log. Angst en verdriet overheersen. Van 
de ene op de andere dag sta je met 
lege handen en ben je alles kwijt.  
Falta bijvoorbeeld sloeg met haar gezin 
op de vlucht nadat rebellen haar dorp in 
Nigeria aanvielen. Meer dan honderd 
mensen werden vermoord. Falta woont 
nu in een vluchtelingenkamp, waar ZOA 
hulp biedt. Ze kampt met honger, en 
grote onzekerheid over de toekomst. 
ZOA helpt mensen als Falta met eerste 
levensbehoeften, zoals eten, drinken en 
onderdak. Vanuit onze christelijke identi-
teit willen we er zijn voor onze naasten 
in nood. We geven perspectief voor van-
daag, maar ook hoop voor morgen. 
Daarom blijven we trouw tijdens het 
weer opbouwen van een bestaan door 
in te zetten op werk, onderwijs en goede 
basisvoorzieningen. 
Naast gebed voor mensen in crisisge-
bieden is voor deze hulp veel geld no-
dig. Daarom houden we ook dit jaar een 
huis-aan-huis collecte: van 28 maart 
tot en met 2 april 2022. We zijn er voor 
mensen die getroffen zijn door een oor-
log of ramp. Loopt u voor hen een uur-
tje langs te deuren?  
 
Neem bij interesse of bij vragen contact 
op met: Tryntsje Cuperus (06-12776318 
/ tryntsjecuperus@hotmail.com) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komende diensten 
 
Zondag 13 februari 2022 
10.00 uur prof. dr. F.G. Immink (Wou-
denberg) 
17.00 uur ds. G.J. van Meijeren (‘s Gra-
veland) 
 
Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en een 
middagdienst (17.00 uur). Vanwege de 
recente verruiming van de Covid-
maatregelen is ieder welkom om de 
diensten bij te wonen; opgeven voor de 
diensten is niet langer nodig. Ook 
worden alle diensten 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 lijfelijk aanwezig zijn. 


