
 
Zondag 8 mei 2022  
Jaargang 21:19 

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, Ies Visser en 
Gerlien Swager 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Pieter Roos 
 

Welkom! 
Op zondag 8 mei 2022 in de 

ochtenddienst om 10:00 uur gaat 

ds. H.N. Visser (Amsterdam) 

voor en bespeelt Gert Jan van 

den Bos het orgel. In de dienst 

om 17:00 uur gaat dhr. J. Kroon 

(Barneveld) voor en wordt orgel 

gespeeld door Jochen de Gier.  

 

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 – mw. Jolanda 

Seldenrijk, mw. Yvanca van 

Essen, mw. Kelly de Hoop en 

Anne Schmohl, Femke Heitink, 

Anne Vernout  

17:00 uur – mw. Jolien 

Droogendijk 

 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 

zondag 8 mei 2022 is er 

kindernevendienst voor de 

groepen 1 t/m 6. 

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 (Marijke Mater en 

Marije). 

Groep 3 en 4 - in de Consistorie, 

rechts van de preekstoel (Ruth 

en Christel Verboom). 

Groep 5 en 6 - in de Mirror, links 

van de preekstoel (Annelous 

Michielsen). 

 

In de kindernevendienst wordt 

verteld uit Rechters 1: 

Simson op vijandig terrein 
Simson wil trouwen met een 

Filistijns meisje. Zijn ouders 

hebben daar moeite mee. De 

Filistijnen zijn vijanden en 

erkennen de HEER niet. Het 

levensdoel van Simson is Israël 

te verlossen in Gods naam. Toch 

is wat Simson wil Gods 

raadselachtige bedoeling. 

Onderweg naar de voorbereiding 

van het huwelijk wordt Simson 

aangevallen door een leeuw. De 

verlosser van Israël lijkt om te 

komen, maar de kracht van 

Gods Geest maakt dat hij zich 

redden kan. En in het karkas 

vindt hij later zelfs honing. Een 

wonderlijke geschiedenis, die het 

geloof van Simson versterkt. Op 

de bruiloft geeft Simson aan 

dertig Filistijnse jongens een 

raadsel op, waarin hij verwijst 

naar zijn HEER. Dat antwoord 

willen de Filistijnen niet geven; 

zou Israëls God kunnen wat hun 

goden niet kunnen? God steunt 

zijn verlosser, maar wat er 

gebeurt is raadselachtig wreed. 

Het staat ver af van wat Jezus 

zei en deed, net als veel 

oplossingen voor problemen die 

wij vandaag horen en zien. 

Collecten 
1e Diaconie  

2e Plaatselijk kerkenwerk 

3e College van 

Kerkrentmeesters (K) 

 

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 

 

Bijeenkomsten en 

kringen 
Yeshua-Israël- Geloofs-
Groei-Groep op 
maandag 9 mei 2022 
Wat een prachtige lijn trekt de 
Hebreeënschrijver met 
Melchisedek vanaf Abram en 
David naar Yeshua haMashiach, 
van de priesters onder de 
levitische wet naar de volmaakte 
Zoon van God in eeuwigheid! 
We zijn toe aan Hebr. 7:11-28 en 
lezen ook Psalm 110. Er komen 
enkele vragen op: Hoe kunnen 
we als kring samen 
beantwoorden aan de bedoeling 
van de Hebreeënschrijver? 
Welke zekerhe(i)d(en) ontdek je 
in Hebr. 7:11-28? Waar doet dit 
tekstgedeelte je aan denken? 
Hoe kunnen hedendaagse 
Joden gezegend worden vanuit 
Hebr. 7:11-28? 
We hopen maandag 9 mei om 
19:30 uur samen te komen bij 
Trudy en Rien van de Glind. Pr. 
Catharina Amalialaan 118-45. 
Hartelijk Welkom! 
 

Alphamoment  
God van iedereen. Kijk naar 

mensen zoals God naar ze kijkt. 

Kijk verder dan je ziet. Benader 

mensen zoals jij benaderd wilt 

worden. Luister naar mensen 



zoals jij wilt dat ze naar jou 

luisteren. 

 
 

Ouderenkring De Bron 

op woensdag 11 mei 

2022 
Op Woensdagmiddag 11 mei 

2022 aanstaande om 14.30 uur 

staat er weer een bijeenkomst 

van Ouderenkring De Bron 

gepland. Deze bijeenkomst vindt 

plaats in ´t Lichtpunt. Ook 

nieuwe leden zijn zeer welkom! 

 

Presentatie Marco en 

Agnes op zondag 15 mei 

2022 
Zoals eerder al aangekondigd, 

willen we namens Marco en 

Agnes iedereen van harte 

uitnodigen om op zondag 15 mei 

aansluitend aan de 

ochtenddienst aanwezig te zijn 

bij de presentatie die ze geven 

over hun leven en werk. Dit jaar 

ligt de focus op wat de 

uitwerking is van het ‘Vertaalde 

Woord’. Ze hopen verhalen te 

delen van wat God bezig is te 

doen in gesloten landen in Azië 

en via het werk van Samaritan 

Creations waar veelal vrouwen 

komen die het Evangelie nog 

nooit hebben gehoord. 

Reserveer de datum vast in de 

agenda! De presentatie vindt 

plaats in ´t Lichtpunt, aanmelden 

is niet nodig. 

 

Hartelijke groet namens de 

Thuisfrontcommissie,  
Mathilde Oosterhuis 

 

Gemeenteweekend 21 & 

22 mei 2022 
Nog een paar weken en dan is 

het al zo ver! Op 21 en 22 mei is 

er een gemeenteweekend op het 

terrein van Jan en Marry van de 

Grift. U bent van harte welkom 

om aan alle of een deel van de 

activiteiten deel te nemen.  

Op zaterdag 21 mei zijn er 

verschillende activiteiten, BBQ, 

en aansluitend een kampvuur. 

Hiervoor graag opgeven voor 14 

mei via de volgende link: 

forms.gle/jUfTE9AJGuPXZsx66. 

Tevens kunt u hier meer 

informatie vinden. 

Voor jongeren is er een 

mogelijkheid om te kamperen in 

de nacht van zaterdag op 

zondag. Aanmelden en meer 

informatie bij clubleiding van 

Stuif es in, The Torch of Sola. 

Op zondag 22 mei is er een 

openluchtdienst o.l.v. Ds. Dirk de 

Bree om 10:30. Opgave hiervoor 

is niet nodig. Om deze reden is 

22 mei geen ochtenddienst in de 

Nieuwe Kerk. 

Na de dienst is er koffie/thee en 

koek. Daarna is er een American 

picknick. 

We zien er naar uit elkaar hier te 

ontmoeten! 

 

Opgeven voor het 
Bethel- Running Dinner 
op 2 juli 2022

 
Beste gemeenteleden,  
Graag nodigen we u uit voor 
deelname aan het Bethel 
Running Dinner op zaterdag 2 
juli 2022. Aanmelden kan via het 
online inschrijfformulier. Heeft u 
hulp nodig bij het invullen van 
het formulier, laat het ons weten. 
De uiterlijke inschrijfdatum is 
zaterdag 11 juni. Zie voor meer 
informatie de bijlage bij 
Bethelnieuws van vandaag. 
 

 
 
Smakelijke groet,  
Corlinde Nap en Petra en Chris 
de Korte  
runningdinnerbethel@gmail.com 

Overige berichten 
Oproep 
Ik ben op zoek naar meerdere 

mensen, die op zondagmorgen 

iemand in Odijk willen ophalen 

en na de dienst weer willen 

thuisbrengen. Hoe meer mensen 

zich aanmelden, hoe minder 

vaak je aan de beurt bent. Een 

eenvoudige manier om een 

gemeentelid te helpen de 

zondagse eredienst te 

bezoeken. 

Je kunt me bereiken via 

nellekerooosendaal@gmail.com  

of per telefoon 030-6958227 

voor vragen of aanmelden. 

Nelleke Roosendaal, 

coördinator zondagse taxidienst 

 

Komende diensten  
Zondag 15 mei 2022 
10.00 uur ds. W.J. van Schaik 

17.00 uur ds. G.J. van Meijeren 

(‘s Graveland) 

 

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’.  
 

mailto:nellekerooosendaal@gmail.com
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live

