
Welkom! 
Op zondag 6 november 2022 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. R. 
de Koning Gans (Oudewater) voor en 
bespeelt Edwin Droogendijk het orgel. In 
de dienst om 17.00 uur gaat ds. L. 
Geuze (Nazareth) voor en wordt orgel 
gespeeld door Leen Mijnders.  

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 
Oosterwijk,  

Julia van Kalkeren en Merel Roos. 
17:00 uur – Corlinde Nap. 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
6 november 2022 is er 
kindernevendienst voor de groepen 1 
t/m 4 en 7 en 8. 

Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Ada van Dijk) 
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (Ingeborg Randewijk) 
Groep 7 en 8 - in de school via 
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
zijde (Paul Nap en Charlotte) 

Bij de kleuters wordt verteld over de 
genezing van tien zieke mannen 
(Lukas 17:11-19). Zij weten dat 
Jezus hen kan genezen. Wanneer zij 
Hem aan zien komen, roepen ze met 
luide stem. Jezus ziet hen staan. Hij 
stuurt ze naar de priester, de man 
naar wie men heen moest om te 
laten zien dat je genezen was (zie 
Leviticus 14). Vol vertrouwen dat 
Jezus een wonder zal doen, gaan de 
mannen op pad. Jezus geneest ze 
alle tien. Slechts één keert om en 
zoekt Jezus op om Hem te 
bedanken. Over deze man zegt 
Jezus dat zijn geloof hem heeft 
behouden. De kinderen leren uit dit 
verhaal dat je Jezus mag vertrouwen 
op Zijn woord. Hij vraagt van ons ook 
om 'dank U wel' te zeggen voor wat 
Hij ons geeft. 

Bij de andere groepen staat de 
gelijkenis van de corrupte rechter 
(Lucas 18:1-8) centraal. De kinderen 
leren dat we God nooit tevergeefs 
om hulp vragen, maar dat we wel 
moeten volhouden. We kunnen 
bidden voor onze eigen zorgen, maar 
ook voor de problemen in de wereld 
om ons heen. Er is zoveel onrecht en 
verdriet. God belooft dat die zullen 
verdwijnen als Hij onze Koning is. Er 
komt een nieuwe aarde en vrede, 
zonder ziekte, geweld en dood. Maar 
wanneer? En wat zien we daar nu 
van? Wat God belooft doet Hij. 
Daarom mogen we volhouden en 
steeds aan Hem vragen: Laat wat u 
belooft en waar wij zo op hopen, ook 
gebeuren. 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Najaarszendingscollecte (D) 
 
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 

Diensten 
Zondagmiddagdienst door ds. 
Geuze van de NEM 
Zondagmiddag om 17.00 uur gaat ds. 
Lourens Geuze bij ons voor. Hij is in 
2013 uitgezonden naar het Midden-
Oosten om namens de Near East 
Ministry (NEM) te dienen onder de 
zonen en dochters van Abraham. 
Sindsdien heeft hij zijn studie Theologie 
afgerond en is hij toegelaten tot het 
ambt van predikant binnen de PKN. 
Lourens woont met zijn gezin in 
Nazareth waar hij dient als pastoraal 
werker in een christelijk ziekenhuis. Via 
de NEM zijn 3 gemeenteleden van 
Bethel uitgezonden naar het Midden-
Oosten. Daardoor is onze wijkgemeente 
verbonden met het werk van de NEM. 
Het is mooi dat ds. Geuze bij ons hoopt 
voor te gaan! 

Vanuit de diaconie 
In de maanden november en december 
ontvangt iedereen van de overheid 
€190,-. Wij, de diakenen, ontvangen 
signalen, eigenlijk hebben wij die €190,- 
niet nodig. De novemberblog van ds. 
Van Roest sluit hierbij goed aan. 

Mocht u het geld niet nodig hebben, dan 
is het een optie om te doneren aan de 
Diaconale wijkkas Bethel. 
   
Diaconie Protestantse Gemeente Zeist 
NL96INGB0663911494 met als 
vermelding 'Wijkkas Bethel doneren 
energietoeslag'. U geeft een doel aan in 
de omschrijving of u laat het aan de 
wijkdiakenen over. 
De gedoneerde energietoeslag wordt 
doorgestort naar: 
• De voedselbank er komen veel 

nieuwe aanvragen binnen. 
• Kerk en samenleving. 
• Wij als diaconie zijn ook in gesprek 

om bij Het Lindenhuis een voedsel/
deelkast te plaatsen. 

• Er kan ook gedoneerd worden aan 
de uitgezonden gemeenteleden. 
Vanuit de Diaconie worden 
diaconale projecten van de 
uitgezonden gemeenteleden 
ondersteund. 

Bij voorbaat dank, de wijkdiakenen. 

Najaarszendingscollecte op 6 
november 
Vier keer per jaar wordt in wijkgemeente 
Bethel de najaarszendingscollecte 
gehouden. Zondag 6 november wordt 

Zondag 6 november 2022 
Jaargang 21.39
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
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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. 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 
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! 

Collecte-opbrengsten diaconie 
Bij deze ziet u een overzicht van de 
collecte-opbrengsten van het derde 
kwartaal van 2022 voor de derde (en 
soms eerste) diaconale of 
Avondmaalscollecte. Mede namens de 
organisaties hartelijk dank voor uw gift! 
• Kerk Jordanië 3 juli  € 482,15 
• Bartiméus 7 augustus € 295,27 
• Zomerzendingscollecte  

4 september  € 245,95 
• Evangelische Hogeschool 

4 september  € 336,42 
• Mercy Ships, Avondmaals.collecte 

11 september  € 849,90 
• HGJB 18 september  € 281,55 
• Project Healing Heart and Hands 

18 september             € 309,50 
• Noodhulp Pakistan 

25 september          € 1.690,45 

Vanuit de kerkenraad 
Verkiezing ambtsdrager 
In de nog openstaande vacature 
ouderling pastoraat heeft de kerkenraad 
benoemd Jaap Willem de Wit 
Jaap Willem heeft de komende week 
gelegenheid na te denken over zijn 
benoeming. Uiterlijk zaterdag 12 
november wordt zijn antwoord verwacht. 
We vragen hem te gedenken in uw 
gebeden. 

Kringen 
Uitnodiging ouderenkring ‘De 
Bron’: 9 november 
Woensdagmiddag 9 november is er 
weer kring in ‘t Lichtpunt bij de Nieuwe 
Kerk. We starten om 14.30 uur. Vicaris 
dhr. Oevermans (van Bethel) zal de 
meditatie verzorgen. Na de pauze wordt 
er een High Tea georganiseerd. We zien 
er naar uit u te ontmoeten! Namens de 
commissie, Agnes de Koning 

Overige berichten 
Oproep crèche 
Komende weken wordt het nieuwe 
rooster voor 2023 weer gemaakt. 
ALLE ouders die een kind naar de 
crèche brengen draaien mee in het 
rooster! 
Voor de ochtenden zoeken we nog 
tieners die kunnen helpen (met de 
kinderen samen duplo bouwen, 
lekker ontspannen kleuren, boekjes 
voorlezen) dus ben je 12 jaar of 
ouder, meld je dan snel aan! 
Voor zowel de ochtend als middag 
zijn wij dringend op zoek naar 
gemeenteleden die kunnen bijdragen 
aan de oppas van onze jongste 
gemeenteleden. Alle extra handen 
zijn zeer welkom. Wat zou het mooi 
zijn als jij/u daar een bijdrage aan 
kan leveren! 

Aanmelden uiterlijk 11 november bij 
Marjolein Immink 

VakantieBijbelClub 
Hoi jongens en meiden, 
Wat een feestje was dat! Hopelijk 
hebben jullie, net als wij, ontzettend 
genoten van de dagen. We hebben 
volop geknutseld, gespeurd in en om 
de kerk aan de hand van foto’s, 
vossen op straat gezocht, mooie 
Bijbelverhalen gehoord, heel veel 
gezongen en ook nog naar een 
flitsend optreden in het theater 
kunnen kijken.  

 

Het thema was ‘Alles andersom’. De 
kinderen hebben geleerd hoe je 
Jezus kunt dienen door anders te 
gaan leven en dingen andersom te 
gaan bekijken. Er waren alle dagen 
ruim 100 kinderen aanwezig, wat een 
geweldige opkomst. Op zondag, 
tijdens de afsluitende kerkdienst in 
de Bethelgemeente, was jong en oud 
ook goed vertegenwoordigd en heeft 
de dominee ons nog meer verteld 
over hoe we Jezus kunnen volgen en 
liefhebben.  

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers 
voor de geboden hulp in welke vorm 
dan ook. Zonder jullie hadden we 
niet zulke leuke dagen kunnen 
organiseren. We zoeken nog een 
enthousiast commissielid, die mee 
wil helpen deze dagen te 
organiseren.  

Heel graag horen we van je via een van 
onze commissieleden, of mail naar 
vakantiebijbelclubzeist@gmail.com 

Groetjes, 
Anne Vergunst, Anne Nijenhuis, 
Annemarie van Nes, Brenda van de 
Hoog, Karin Lekkerkerker, Karin de 
Kruijf, Lydia Nijhof, Marja Giebel, 
Marleen Schipper en Trynsje Cuperus.  
PS: onthoud het belangrijkste Bijbelvers 
van deze week, we hebben hem gerapt!  
‘In Markus 10 daar kun je zien, Jezus 
leert ons: DIEN!’ 

Zaalvoetbal 

 

Beste sportieve gemeenteleden, 
Zaterdagavond 10 december gaan we 
een avondje zaalvoetballen. Vanaf 
19.30 uur ben je welkom en om 20.00 
uur starten we met de eerste wedstrijd. 
Na afloop kunnen we onder het genot 
van een hapje en een drankje de 
wedstrijden nog met elkaar analyseren. 
Iedereen boven de 18 jaar kan hieraan 
meedoen. Locatie: de gymzaal van het 
OLZ op de Blikkenburgerlaan 2. 
Opgeven kan via Tobias Schipper of 
Marc Buizer. 

Groeten Tobias en Marc 

Theatervoorstelling ‘Ik ben 
nog niet klaar’ op 11 november 
in de Sionskerk Zeist 

 

Over de voorstelling 'Ik ben nog niet 
klaar' 
Dat gevoel dat je nog van alles moet 
doen. Dat je nog van alles nodig hebt 
voor je verder kunt. Dat je ergens aan 
vast zit. Dat je niet genoeg bent, niet 
genoeg kunt, niet genoeg geleerd hebt. 
En dan komt Hij ook nog met een 
nieuwe opdracht waar je al helemáál 
niet klaar voor bent. Met theater en 
muziek neemt Inès je mee in haar eigen 
verhaal.  

mailto:vakantiebijbelclubzeist@gmail.com


Een verhaal over dingen opruimen uit 
het verleden, nieuwe stappen zetten en 
angst voor de onbekende toekomst in 
Mozambique. Afwisselende scènes met 
vrolijke en ontroerende liedjes, gekke 
typetjes en verhalen uit het gewone 
leven waarin God bijzondere dingen 
doet. Wat heeft Hij voor jou klaarliggen? 
De voorstelling duurt een uur. 
Trailer    Website  
Datum: vrijdagavond 11 november 2022 
Locatie: Sionskerk Zeist, Jacob 
Catslaan 73, 3705 BP Zeist 
Zaal open: 19.30 uur 
Aanvang: 20.15 uur 
Verwacht einde: 21.15 uur 

Met een zinderend lied … 

Muzikale inspiratiemiddag in 
Zeist rondom Psalmen anders 
Op zaterdag 12 november organiseert 
de Noorderlicht gemeente in Zeist een 
muzikale inspiratiemiddag met liederen 
uit Psalmen anders, de nieuwe 
aanvullende liedbundel bij Liedboek, 
zingen en bidden in huis en kerk. De 
middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. 
Na afloop is er ruimte voor ontmoeting 
met een hapje en drankje. Met 
medewerking van ds. Roel Bosch, 
redactielid van Psalmen anders en 
Liedboek 2013 en voorganger van de 
Noorderlicht gemeente. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Gert-
Jan van den Bos, orgel, Catrien 
Posthumus Meyjes, cantor en 
zanggroep Young Vocals o.l.v. Daniël 
Claas. 

De inspiratiemiddag staat in het teken 
van veel zingen. Het is een muzikale 
kennismaking met nieuwe versies van 
de psalmen, die in Psalmen anders op 
diverse manieren worden aangeboden: 
als luisterlied, als sololied of als lied 
voor samenzang. Orgel en piano zullen 
klinken, aangevuld met fluit en cello. We 
luisteren naar meerstemmige zang en 
zingen volop mee. 

De liedbundel Psalmen anders, 
verschenen in augustus 2022, biedt zo’n 
100 nieuwe varianten bij de 150 
psalmen. Enkele psalmen op Geneefse 
melodieën hebben een nieuwe tekst 
gekregen. Er zijn versies voor kinderen 
bijgekomen. Versies van over de grens 
zijn in de bundel opgenomen en er zijn 
psalmen die actuele maatschappelijke 
vragen verwoorden. 

 

Komende diensten  
Zondag 13 november 2022  
10.00 uur ds. W.J. Van Schaik (Zeist) 
17.00 uur ds. W.G. Sonnenberg 
(Ede)

https://www.youtube.com/watch?v=m08mDr0S400&t=2s
https://zingenindekerk.nl/evenementen/ines-kok-verzien-zeist/

