
 
Zondag 9 januari 2022  
Jaargang 21:02 

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 9 januari gaat in de 
ochtenddienst om 10.00 uur voor 
ds. W.G. Sonnenberg (Ede) en 
bespeelt Edwin Droogendijk het 
orgel. In deze dienst worden 
ambtsdragers bevestigd. Deze 
ochtenddienst is een bijzondere 
dienst waarin plaats is voor 50 
bezoekers die zich wel van 
tevoren moeten aanmelden. In 
de middagdienst om 17.00 uur 
gaat voor ds. A.J. Zoutendijk 
(Utrecht) en bespeelt Gert-Jan 
van den Bos het orgel. Er 
kunnen geen gemeenteleden in 
de dienst aanwezig zijn.  
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 
Zie onze website 
www.bethelzeist.nl voor de 
liturgie van de diensten. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de diensten op zondag 9 
januari is er geen 
kindernevendienst in verband 
met de lockdown. 

 

Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Predikantsplaats (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! 

 
Diakenen en kerkrentmeesters 
 

Vanuit de diaconie 
Inzamelingsactie 
Voedselbank! 

 
Op 12 en 15 januari is er weer 
een inzamelingsactie voor de 
Voedselbank. Omdat de kerk 
nog niet open is op 16 januari 
voor gemeenteleden, hebben we 
een aantal momenten gepland 
waarop u de producten kunt 
afgeven.  
Woensdag 12 januari 
Koffieochtend:  
Van 10.00 uur tot 13.30 uur, 
buiten bij 't Lichtpunt.  
Zaterdag 15 januari, buiten bij 
’t Lichtpunt. 
Van 10.00 uur tot 11.00 uur.  
Van 15.30 uur tot 16.30 uur. 
Deze keer is vooral behoefte 

aan: 

Honing, chocopasta, blikjes 

makreel en zalm en mandarijnen  

Uiteraard kunt u ook andere 

houdbare (!) producten doneren. 

Mocht u liever een gift willen 

overmaken, dan kan dat via de 

Bethelapp en via NL96 INGB 

0663 9114 94 ten name van 

Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Zeist o.v.v. Actie 

Voedselbank, Bethel, 12-15 

januari. 

Van harte bij u aanbevolen,  

Namens de wijkdiakenen, 

Marion Deelen 

Vanuit de 
kerkenraad 
Coronamaatregelen 
We krijgen diverse reacties 
vanuit de gemeente op twee 
situaties met betrekking tot de 
erediensten. Fijn dat u als 
gemeentelid reageert en 
daarmee uw betrokkenheid 
toont, want dan weten we wat er 
leeft in de gemeente.  
Het gaat om: 
1. Het besluit om in bijzondere 

erediensten maximaal 50 
gemeenteleden (exclusief 
personeel) toe te laten en in 
de overigens diensten geen 
gemeenteleden uit te 
nodigen. 

2. De situatie van het zingen 
tijdens c.q. de muzikale 
invulling van de 
middagdiensten. 

 
Wat betreft het eerste punt geldt 
dat de reacties tegenovergesteld 
zijn. Er zijn gemeenteleden die 
pleiten voor het openstellen van 
kerkdiensten voor meer 
gemeenteleden en er zijn 
gemeenteleden die vinden dat 
we te soepel zijn. Voor beide 
meningen worden goede 
argumenten aangevoerd. Al 
vanaf het begin van de 
pandemie zien we dat er 
verschillende opvattingen zijn. 
Dat is nu niet anders, zeker nu 
de pandemie helaas een nieuwe 
fase is ingegaan en dus komen 
deze tegenstellingen opnieuw 
naar boven.  
De kerkenraad heeft vanaf het 
begin afgesproken de adviezen 
van de landelijke kerk te volgen. 
Momenteel betekent dit: bij de 
kerkdiensten geen 
gemeenteleden uitnodigen; 
alleen in bijzondere situaties 
(genoemd zijn Kerst en diensten 
rond de jaarwisseling en wij 
hebben dat uitgebreid naar de 
bevestiging ambtsdragers en - 
als het doorgaat - avondmaal en 
dopen) kunnen er maximaal 50 
gemeenteleden worden 
uitgenodigd. Ook al zijn er 
argumenten om van het landelijk 
advies af te wijken, om strenger 
of juist soepeler te zijn, het 
volgen van de landelijke 
adviezen geeft een bepaalde 
mate van objectiviteit en 
voorkomt dat we continu in een 
discussie belanden waar we 
moeilijk uit kunnen komen. 
Daarbij zijn de landelijke 
adviezen een vertaalslag van 
wat er in de samenleving speelt. 
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En we maken deel uit van die 
samenleving en zijn geen eiland 
daarin. 
 
Aan het tweede punt ligt een 
organisatieprobleem ten 
grondslag. Getracht is de 
muzikale invulling van de 
middagdienst invulling te geven 
door onder meer een oproep in 
de Bethelapp, maar daarop 
kwamen onvoldoende reacties. 
Afgelopen zondag is gewerkt 
met het tonen van Youtube-
fragmenten maar dat heeft niet 
goed uitgepakt.  
Hoewel er in een vorige 
lockdown geen middagdiensten 
zijn georganiseerd, hebben we 
besloten om dat nu wel door te 
zetten. Daarom is er nu voor 
gekozen dat er voor de 
middagdienst een beperkt aantal 
(van ca 10 gemeenteleden) 
wordt uitgenodigd om de zang 
vorm te geven. Er zal een 
aanmeldformulier voor de 
middagdiensten worden uitgezet 
waarmee u zich kunt aanmelden 
voor de middagdienst.  
 
We realiseren ons dat dit 
allemaal niet ideaal is en afbreuk 
doet aan de manier waarop we 
onze kerkdiensten beleven. 
Maar laten we hopen dat deze 
maatregelen snel weer kunnen 
worden opgeheven. En laten we 
proberen begrip op te brengen 
voor de diverse standpunten.  
(Het moderamen van) de 
kerkenraad bekijkt na elke 
persconferentie en op basis van 
het advies van de landelijke kerk 
of er meer mogelijkheden zijn. 
Namens het moderamen, 
Jan Roosendaal 
 

Bevestiging 
ambtsdragers 
In de ochtenddienst van 9 
januari worden ambtsdragers 
bevestigd. Onderstaand stellen 
zij zich voor. 
 

Chris de Korte 
Sinds 2009 zijn wij lid van de 
Bethelwijkgemeente. We voelen 
ons hier bijzonder thuis, in de 
gemeente, tijdens de diensten 
en door de vriendschappen die 
zijn ontstaan in de afgelopen 
jaren. We ervaren dat de 
Bethelwijkgemeente wordt 
gevormd door leden met een 
verschillende achtergrond 
waardoor er vooral wordt 
uitgegaan van wat ons bindt. De 

afgelopen jaren zijn onze 
kinderen gevormd door de 
kindernevendienst en alle 
jeugdclubs, en we (hebben) 
mogen meedraaien als leiding in 
de kindernevendienst, clubs en 
de kerkenraad. Zelf heb ik de 
afgelopen 4 jaren wat meer aan 
de zijlijn gestaan na 8 jaar als 
ouderling gemeenteopbouw te 
hebben mogen dienen. De 
benoeming tot ouderling 
Vorming en Toerusting in 
november kwam geheel 
onverwacht, maar na een aantal 
gesprekken en een week 
bezinning kon ik mijn benoeming 
omarmen. Ik zie er naar uit om 
de komende tijd waarin we 
hopelijk van beperkingen weer 
naar een ‘normaal’ 
gemeenteleven gaan me in te 
zetten voor de gemeente. Lijkt 
me ook een spannende tijd 
waarin we een mix moeten 
vinden van gebruiken uit het pre-
corona en corona tijdperk, 
aangevuld met nieuwe inzichten. 
Daarvoor zijn we naast de 
leiding van onze God ook 
afhankelijk van jullie inbreng. 
Dus schroom niet me aan te 
spreken met ideeën, 
bedenkingen etc. Tot slot nog 
wat persoonlijke info, Petra en ik 
zijn 26 jaar getrouwd, mochten 4 
kinderen ontvangen (20, 18 en 9 
jaar, de derde mochten we na 2 
dagen teruggeven in de handen 
van de Vader). Ik werk in het 
Radboudumc in Nijmegen waar 
ik een groep leid die technieken 
ontwikkelt om met echografie de 
diagnostiek van vaatziekten en 
borstkanker sneller en beter te 
maken en sterfte onder 
zwangere vrouwen in 
ontwikkelingslanden te verlagen. 
In mijn vrije tijd zit ik graag op de 
racefiets, geregeld met het 
Bethel fietsgroepje. 
 

 

Caroline den Ouden 
Ik ben Caroline den Ouden. 
Sinds 2016 woon ik met heel 
veel plezier aan de Breesteegh 
in Zeist.  Ook vanuit mijn vorige 

woonplaats Driebergen was ik al 
kerkelijk verbonden met de 
Bethel wijkgemeente (en 
voorheen de Sionskerk). Ik ben 
werkzaam als Internal Auditor bij 
een verzekeringsmaatschappij in 
Rotterdam. Daarnaast ben ik 
schuldhulpmaatje hier in Zeist. Ik 
reis graag om andere landen en 
culturen te ontdekken, ik houd 
van koken, bakken, fietsen en 
tuinieren. Ik heb meer hobby’s 
en interesses dan beschikbare 
tijd. Ik was verrast benoemd te 
zijn tot kerkrentmeester. De vele 
blijken van medeleven vanuit de 
gemeente, het vertrouwen dat 
uitgesproken is, 
nieuwsgierigheid naar de 
organisatie van onze 
wijkgemeente en affiniteit met dit 
ambt vanwege mijn financiële 
achtergrond hebben mij doen 
besluiten de benoeming te 
aanvaarden. Wetende dat ik dit 
mag doen samen met een 
voltallige Kerkenraad en bovenal 
met Gods hulp.  
 

 

Jonathan de Kruijf 
Beste broeders en zusters  
Mijn naam is Jonathan de Kruijf. 
Ik ben getrouwd met Karin en 
samen hebben we 2 kinderen; 
Olaf en Abel. 
Sinds 2016 zijn we lid van de 
Bethel-gemeente. We wonen in 
Driebergen en runnen van 
daaruit allebei een eigen zaak. 
Door de kinderen zijn we 
langzaam in de gemeente 
gegroeid, eerst naar de crèche 
en daarna de kindernevendienst. 
Sinds 2019 zijn we ook deel van 
een hele leuke leefkring waarin 
we echt de verdieping hebben 
mogen ervaren in het samen 
gemeente zijn en het beleven en 
delen van het geloof. De 
afgelopen jaren hebben we juist 
ervaren dat niet de hele grote 
groep van de gemeenteleden 
maar juiste die kleine hechte 
groep om je heen ervoor zorgt 
dat je bij elkaar blijft in het 
geloof. Een waardevolle 
investering voor eenieder die 



nog niet zo’n plek heeft 
gevonden. Toen eind vorig jaar 
de verrassende vraag kwam of ik 
diaken wilde worden moest ik 
wel even slikken. Niet de ‘taak’ 
maar de tijd die het wellicht gaat 
innemen in ons leven deed me 
even twijfelen. Echter, na een 
paar mooie gesprekken heb ik 
met volle overtuiging ja mogen 
zeggen tegen deze benoeming. 
Ik hoop met veel plezier en 
zegen mijn taak binnen de 
gemeente te mogen gaan 
uitoefenen en kan en mag 
daarbij terugvallen op een God 
die ons beloofd heeft om ‘te 
geven waar wij om bidden’! 
 

 

Cathalien de Bruin 
Ik ben Cathalien de Bruin, woon 
in Austerlitz en werk als 
Spoedeisende hulp 
verpleegkundige in Tergooi MC  
in Hilversum en Blaricum. Ik ben 
opgegroeid in Alblasserdam. In 
1988 ben ik hier komen wonen 
en werken. En sindsdien ook 
verbonden met de Nieuwe 
kerk/Bethel. Sinds 2019 ben ik 
voorzitter van de HVD 
(hervormde vrouwendienst). De 
HVD-sters bezoeken de Bethel 
leden van 80 jaar en ouder.  De 
benoeming voor het ambt diaken 
kwam voor mij als een 
verrassing. Maar het dienstbaar 
zijn voor een ander dat is iets 
wat bij mij pas. Vanuit de 
gemeente heb ik veel berichtjes 
gekregen ter bemoediging. 
Berichten die mij raakte en wat ik 
ook zag als antwoord van God. 
Hij die roept is getrouw, dat is 
iets wat ik meeneem. 
 

 

Bijeenkomsten en 
kringen 
Ouderen Bijbelkring 
Bethel 
Het is jammer, maar door de 
huidige coronamaatregelen kan 
de eerstvolgende Bijbelkring 
voor ouderen op donderdag 20 
januari geen doorgang vinden. 
Via Bethelnieuws en de mail 
houden wij u op de hoogte. 
Hopelijk mag het in februari wel. 
Wil van Sprakelaar 
Ds. Van Roest 
 

Overige berichten 
Contributie jeugdclubs 
Het clubseizoen 2021-2022 is 
alweer op de helft en een hoop 
jeugd heeft alweer een aantal 
mooie clubavonden gehad. 
Hopelijk kunnen er in 2022 weer 
mooie avonden georganiseerd 
worden, waarbij iedereen elkaar 
ook weer echt kan ontmoeten. 
Om dit mogelijk te maken is er 
echter ook geld nodig, dus als 
het goed is heeft u als ouder al 
een contributiebrief gehad voor 
de club van uw kind. 
Er is dan ook al een groot aantal 
contributie bijdragen 
binnengekomen, veel dank 
daarvoor! 
Er ontbreekt echter ook nog een 
aantal contributiebijdragen voor 
dit seizoen. Dus mocht de 
contributiebrief onverhoopt aan 
de aandacht ontschoten zijn of is 
de brief niet goed aangekomen, 
bij deze opnieuw de gegevens: 
De contributie bedraagt: 
- Jongens en meisjes van    

6-12 jaar € 17,50 
- Stuif-es-in € 20,- 
- The Torch € 25,- 
Bankrekeningnummer: 
NL79INGB0002801607 t.n.v. 
Jeugdwerk Hervormde 
Wijkgemeente Bethel 
Wij rekenen op uw bijdrage, 
hartelijk dank alvast! 
 

Komende diensten  
Zondag 16 januari 2022 
10.00 uur: ds. G.J. Glismeijer 
(Nieuwegein) 
17.00 uur: ds. W.J. de Hek 
(Utrecht) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 
 
Richtlijnen diensten  
In beide zondagse diensten 

(behalve diensten die zijn 

aangewezen als ‘bijzondere 

dienst’) zullen vooralsnog geen 

gemeenteleden aanwezig zijn, 

enkel kerkenraadsleden en 

mensen die een functie hebben 

binnen de dienst (zoals zangers, 

volgens opgave/rooster). Alle 

diensten worden 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. 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbethelzeist.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D1764a9c5643450534864bbc09%26id%3D6cdbe0e1bd%26e%3Dff47db5b05&data=04%7C01%7C%7C299ce0df75c04e1545b208d9c61f4ee9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637758660048097257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DSSOaD03t6hS8xilmh3qI9YjC2l%2BYV3EQLAN4YR5%2F54%3D&reserved=0

