
 

Zondag 6 maart 2022 

Jaargang 21.10 

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 , Ies Visser 
en Gerlien Spijkerboer 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door: 
Corine Meijering-van Bemmel 

 
Welkom!  
Op zondag 6 maart 2022 in de 
ochtenddienst om 10:00 uur gaat ds.  
Z. de Graaf (Katwijk a/d Rijn) voor en 
bespeelt Gert-Jan van den Bos het 
orgel. In de dienst om 17:00 uur gaat 
ds. C. van den Berg (Gouda) voor en 
wordt orgel gespeeld 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@pgzeist.nl (tel. 030-
6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl 
 
Na de dienst kunnen we elkaar 
ontmoeten in 't Lichtpunt, onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
 

 
 

Jongeren, kids en tieners 
Na de dienst staat er wat te drinken 
voor je klaar in de Mirror. Via de 
kosterskamer links van de 
preekstoel ben je WELKOM.  
Graag tot zo! 
 
Liturgie 
Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 
Crèche 
10:00 uur – mw. Oosterwijk, Pap en 
Eijkelenboom en Charissa, Julia en 
Merel  
17:00 uur – mw. Barth 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 6 
maart 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 (Ingeborg Randewijk) 
Groep 5 t/m 8 in de Mirror, links van de 
preekstoel (via kosterskamer) (Paul Nap 
en Sterre) 
 
In de kindernevendienst wordt uit Joh. 
13:1-20 het verhaal “De voetwassing” 
verteld. 
 
Het paasproject 2022 – Dienen of 
gediend worden? 
 
God overwint het kwade, doordat Jezus 
de minste wil zijn. Hij knielt voor zijn 
discipelen. Hij leert hun dat Gods 
Koninkrijk komt door God en de naaste 
te dienen. Jezus is als koning 
binnengehaald in Jeruzalem. De 
menigte juicht en brengt Hem de eer. 
Daarna zegt Jezus nogmaals tegen zijn 
discipelen dat Hij moet sterven om Gods 
opdracht uit te voeren. Zij zijn samen op 
de avond voordat Jezus 
gevangengenomen wordt, om Pascha 
te vieren. Jezus doet dan het werk van 
een slaaf. Hij als Meester wast de 
voeten van zijn leerlingen. Het knielen 
en wassen verwijst naar het lijden dat 
Jezus op zich neemt. Jezus vraagt zijn 
discipelen om te doen als Hij: elkaar de 
voeten wassen, elkaar dienen, de 
minste willen zijn. Wanneer wij bereid 
zijn ons op te offeren voor het geluk van 
de ander, is het leven goed. In het 
dienen van elkaar wordt Gods goedheid 
en trouw zichtbaar. 

 
Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Zendingscollecte (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 
 
Vanuit de diaconie 
Eerste collecte voor Oekraïne 
Op zondag 13 maart is de eerste 
collecte bestemd voor (nood)hulp in 
Oekraïne. De centrale diaconie 
verdubbelt de opbrengst van deze 
collecte. Verdere informatie leest u in 
het Bethelnieuws van 13 maart. 
 
Derde collecte voor zendelingen 
Vier keer per jaar wordt in wijkgemeente 
Bethel de zendingscollecte gehouden, 
waaronder op 6 maart. De helft is 
bestemd 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. Dit 
zijn Corrie van Maanen, Marco & Agnes, 
Martine, Tera, Anne Stoppels en de 
Pioniersplek Daar al Amal (Huis van 
Hoop) in Zeist. De missionair 
ouderlingen en diakenen willen graag 
dat wij als gemeente, naast morele 
ondersteuning en gebed, ook financieel 
het werk van uitgezondenen steunen 
met collecten. We zijn blij dat hierdoor 
meer focus gelegd wordt bij werkers en 
projecten waarmee wij ons als 
gemeente verbonden weten en wij 
hopen dat dit ook leidt tot meer 
betrokkenheid bij het missionaire werk 
dichtbij en ver weg! 
 
Bijeenkomsten/kringen 
Kring DE POORT 8 maart 
Beste mannelijke gemeenteleden,  
Dinsdagavond 8 maart gaat de Poort 
van de mannenclub van de Bethelwijk 
na lange tijd weer open. Een ieder is 
welkom voor een goed gesprek, maar 
ook het delen van lief en leed nu het na 
een lange periode ook fysiek weer kan. 
We sluiten af met een hapje en een 
drankje. 
 



Gespreksonderwerp: after corona, Oost-
Europa en klimaat (oftewel: hoe zien we 
onze toekomst?) 
Vanaf 20:00 uur in de Mirror. 
 
Graag opgeven bij mij i.v.m. de catering, 
Jan van Beek, vanbeekjh@telfort.nl 
 
 
Kring De Bron 23 maart  
Deze kring is voor ouderen van de 
wijkgemeenten Bethel en Pniel. U bent 
van harte welkom op woensdagmiddag 
23 maart (14.30 -16.30 uur) in de zaal 
van de Nieuwe Kerk te Zeist. Vanwege 
de Corona pandemie hebben de 
activiteiten grotendeels stil gelegen. Nu 
er meer mogelijk is gaan we graag weer 
door. Heeft u vervoer nodig? Bel dan 
06-14058326. Misschien bent u nog 
nooit geweest? We verwelkomen u 
graag!  
 
Ada van der Zwan 
 
Overige berichten 
Wijziging emailadressen Bethel 
Binnen het CvK zijn afspraken gemaakt 
over het eenduidig gebruik van 
mailadressen. Er is besloten gebruik te 
gaan maken van Office365.  
Binnen deze omgeving gaan we als 
Protestantse Gemeente Zeist 
samenwerken. 
 
Het gevolg hiervan is dat de e-
mailadressen die in gebruik zijn en 
eindigen op @bethelzeist.nl worden 
vervangen door e-mailadressen die 
eindigen op @pgzeist.nl. Dit geldt 
inmiddels voor alle kerkenraadsleden, 
hun nieuwe mailadressen zijn 
opgenomen op de website onder het 
kopje ‘Organisatie -> Kerkenraad’. Tot 
en met 15 maart worden e-mails gericht 
aan het oude adres tijdelijk nog 
doorgestuurd naar het nieuwe adres. 
Ook de overige mailadressen die 
eindigen op @bethelzeist.nl worden 
binnenkort gemigreerd.  
U krijgt bericht als het zover is. 
 
 

 
 
 

Komende diensten  
Woensdag 9 maart 2022 
(Biddag) 
19.30 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist) 
 
Zondag 13 maart 2022  
10.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist) 
17.00 uur ds. C.A. van der Graaf  
(H-I Ambacht) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 
 
 
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. 
 
 


