
 
Zondag 20 februari 2022 
Jaargang 21.08 
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, Gerlien 
Spijkerboer en Ies Visser 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

 

Welkom! 
Komende zondag is om 10.00 
uur de bevestiging- en 
intrededienst van onze nieuwe 
wijkpredikant ds. W.J. van 
Schaik. In deze dienst gaan voor 
ds. W.G. Sonnenberg en ds. 
C.M.A. van Ekris, die ds. Van 
Schaik zal bevestigen.  Het orgel 
wordt bespeeld door Jochen de 
Gier. In de dienst om 17:00 uur 
gaat ds. C.E. Lavooij (Vaassen) 
voor en wordt het orgel bespeeld 
door Edwin Droogendijk. 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 
Zie onze website 
www.bethelzeist.nl voor de 
liturgie van de diensten. 
 

Crèche 
10.00 uur: Marjolein Immink, 
Marlies van Asselt, Anne van 
den Bos 
17.00 uur: Corlinde Nap 
 

 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 20 februari is er 
kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 8. Groep 1 t/m 4  
in de zaal achter 't Lichtpunt 
(Elsemarije Eijkelenboom); 
groep 5 t/m 8 - in de Mirror, links 
van de preekstoel (via 
kosterskamer) (Annelous 
Michielsen en Charlotte).  
 
Jozef herenigd met zijn 
broers en vader  
 
Genesis 45:1-46:7 
Wanneer Jozef ziet dat Juda 
zich opoffert voor Benjamin, 
reageert hij door te vertellen wie 
hij is, hun broer van wie ze 
aannemen dat hij als slaaf in 
Egypte is gestorven. Direct 
gedraagt hij zich niet meer als 
onderkoning, maar als één van 
hen en vooral als gelovige. Hij 
neemt geen wraak. Zijn 
slavenbestaan heeft iets moois 
opgeleverd, gelooft hij: God 
heeft hem vooruitgestuurd om nu 
zijn vader en broers te kunnen 
voeden. De hongersnood zal 
nog vijf jaar duren. Daarom geeft 
Jozef de hele familie een plaats 
in Egypte om daar in vrede en 
welvaart te kunnen leven 
 

Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud gebouw (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 
kerkenraad 
Zondag 20 februari 
De dienst van 20 februari is vrij 
toegankelijk. We willen de 
gemeente volop de gelegenheid 
bieden om onze nieuwe 
predikant welkom te heten. Maar 
we willen ook de regels hanteren 
die horen bij een periode waarin 
Corona nog steeds onder ons is: 

• Naast de basisregels 
(1,5 meter, handen 
desinfecteren, 
mondkapje dragen) 
vragen we kerkgangers 
om telkens een rij vrij te 
laten. Als dat niet meer 
kan, dan wordt het 
balkon in gebruik 
genomen. Is het balkon 
“vol”, dan kunnen de 
tussenliggende rijen in 
de kerkzaal worden 
gevuld, waarbij de 
kerkgangers 
verspringend moeten 
gaan zitten. In de kerk 
zullen coördinatoren 
aanwezig zijn om te 
helpen bij het vinden 
van een goede plaats.  

• Onder het balkon 
kunnen de vrijgelaten 
rijen niet opgevuld 
worden; die plaatsen 
houden we 
gereserveerd voor 
kwetsbare 
gemeenteleden.  

• Verder zal vak 4 (zijde 
Verlengde Slotlaan) 
gereserveerd zijn voor 
de gasten.  

• Na de dienst zullen er 
aanwijzingen gegeven 
worden voor de manier 
waarop het feliciteren 
en het toewensen van 
Gods Zegen aan het 
predikantsechtpaar 
plaats zal vinden.  

• Ook denken we dat het 
mogelijk is om koffie te 
drinken, maar ook 
daarvoor geldt dan wel 
dat de aanwijzingen 
moeten worden 
opgevolgd. Daarbij is 
het goed om te weten 
dat de genodigden 
koffie zullen drinken in 
de zalen van  ’t 
Lichtpunt en de 
gemeenteleden in de 
kerkzaal. Het is dus de 
bedoeling dat 
gemeenteleden daar na 
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de dienst niet meer 
komen, omdat deze 
ruimten voor de gasten 
zijn bestemd. 

 
We zien uit naar een feestelijke 
dienst waarin een nieuwe Herder 
en Leraar verbonden mag 
worden aan onze gemeente. 
 

Bedankt 
Inmiddels is het duidelijk 
geworden dat door de 
verruimingen een aantal zaken 
niet meer hoeft te worden 
geregeld. De hele organisatie 
van het vooraf aanmelden en 
versturen van uitnodigingen is 
jarenlang uitstekend verzorgd. 
Matthijs en Judith Baars hebben 
zich daar enorm voor ingezet en 
we zijn blij dat ze daarin trouw 
hun werk deden. Ook het 
aansturen van de 
ontvangstcoördinatoren is al die 
tijd prima geregeld door Ilse 
Buizer. Dank je wel. Daarnaast 
zijn er in de Coronatijd nieuwe 
en belangrijke taken ontstaan, 
die vandaag de dag nog steeds 
bestaan. De leden van het 
beamerteam en de 
liturgiecommissie verzetten elke 
week werk. Dat geldt ook voor 
degenen die de liturgie opstellen 
en degenen die zorgdragen voor 
de verspreiding daarvan.  Het is 
allemaal werk op de 
achtergrond, maar zo belangrijk. 
Hun inzet levert meerwaarde op 
voor de manier waarop de 
eredienst wordt verzorgd en 
ingevuld en kan worden gevolgd. 
Dank voor jullie trouw daarin. 
 

Bijeenkomsten 
Start van activiteiten 
voor twintigers en 
dertigers 
Vanaf donderdag 24 februari 
organiseert het team 20/30 elke 
laatste donderdag van de maand 
een activiteit voor de twintigers 
en dertigers van de Bethel. Van 
inhoudelijke thema-avonden tot 
borrels en barbecues. 
Donderdag 24 februari 
organiseren wij de eerste 
activiteit, de silent reading in de 
Nieuwe kerk.  Neem je favoriete 
boek mee en nestel je in alle rust 
in de Nieuwe kerk om je te laten 
meeslepen door een goed 
verhaal. Na afloop hopen we 
elkaar te ontmoeten tijdens de 
borrel. Iedereen tussen de 20 en 
40 jaar is van harte welkom 
vanaf 19.00 in de Nieuwe kerk. 

Wil je meer weten over de 
activiteiten? Geef je op voor de 
nieuwsbrief via de QR code op 
de flyer of word lid van de 20/30 
groep in de Bethelapp. 
 

Thema avond Veilig 
Jeugdwerk in de kerk 
Voor alle jeugdwerkvrijwilligers 
organiseert de PGZ op 
donderdag 24 februari a.s. een 
thema-avond over Veilig 
Jeugdwerk. Een kwetsbaar, heel 
belangrijk en helaas ook heel 
actueel onderwerp. 
De kerk is een plek waar je je 
thuis voelt. Dat is wat we 
verlangen. Je thuis voelen 
betekent ook “je veilig voelen”. 
Jeugdwerkvrijwilligers zijn voor 
kinderen en jongeren belangrijke 
voorbeeld- en 
vertrouwensfiguren. Misschien 
heb je wel eens te maken gehad 
met een situatie waar je niet 
goed raad mee wist. Of bleef je 
na een avond met een bepaald 
onderbuikgevoel zitten. Hoe 
draag jij bij aan die veilige 
“thuisplek” in de kerk? Daar gaat 
deze avond over. De inleiding op 
het onderwerp wordt verzorgd 
door een ervaren trainer. Daarna 
gaan we met elkaar in gesprek. 
Vanwege het gevoelige 
onderwerp is de avond alleen 
live bij te wonen. Er zal dus geen 
livestream of opname zijn. Om 
de zaal veilig in te kunnen 
richten is het noodzakelijk om je 
voor deze avond aan te melden. 
Dat kan door een ticket te 
reserveren  
via https://www.eventbrite.nl/e/tic
kets-inspiratieavond-veilig-
jeugdwerk-260203304087 
(of gebruik de QR code)  
We hopen van harte dat zoveel 
mogelijk clubleiding, 
kinder(neven)dienstleiding, 
jeugdambtsdragers, catecheten 
en crècheleiding zich 
aanmelden. Als team deelnemen 
aan deze avond heeft zeker 
meerwaarde. Samen dragen we 
zorg voor onze jeugd. 
Donderdag 24 februari 
20.00-22.00 uur (inloop en koffie 
vanaf 19.45 uur) 
Noorderlichtgemeente, Bergweg 
92B, Zeist 
Voor meer informatie neem je 
contact op met Geeske Donze, 
kerkelijk werker voor jeugd en 
gezin, 06-25212269 
of geeskedonze@pkn-zeist.nl 
 

 
  

Overige berichten 
Logeerplek gevraagd 
Van Ivar (49) uit Zwolle kregen 
we de vraag of hij tijdelijk, een 
aantal maanden, van woensdag 
op donderdag bij een 
gemeentelid mag overnachten. 
Reden hiervoor is dat hij twee 
dagen bij Elios "De Fonteyn" een 
therapie gaat volgen. Helaas is 
er intern geen bed vrij. Op 
woensdagavond zou het fijn zijn 
als hij een warme maaltijd mee 
kan eten en op 
donderdagochtend een ontbijt. 
Hij zou hier reuze mee geholpen 
zijn en wij kunnen, indien 
mogelijk, gastvrijheid verlenen. 
Wil je meer inlichtingen? Bel 
Mien Dittmar: 06-29355588 of 
Ivar: 06-29121463 
 

Voorbede voor de 
uitgezondenen 
Op elke eerste zondag van de 
maand wordt er voor de 
uitgezondenen voorbede 
gedaan. Ook in het Bethelnieuws 
van die week staan dan hun 
gebedspunten.  De predikant zal 
in het gebed de namen van de 
uitgezondenen noemen en elke 
maand wordt voor één van hen 
meer uitgebreid gebeden. Wij 
vragen u, als gemeentelid, om 
thuis voor hen allen te bidden, in 
het bijzonder voor de 
gebedspunten zoals in 
Bethelnieuws vermeld. 
Wat een voorrecht dat 
gemeenteleden van 
wijkgemeente Bethel zowel in 
Nederland als in het buitenland 
zich geroepen weten tot hun 
taak.  Daarbij denken we ook 
aan allen die betrokken zijn bij 
de christelijke partijen en zo 
opkomen voor de bloei van onze 
stad en ons land. 
 

Spreuken en wijsheden 
De afgelopen weken heeft u in 
Bethelnieuws een tegeltje gezien 
met spreuken en wijsheden. 
Uitgegeven door de landelijke 
federatie van KBO en PCOB . 
Voor de niet ingewijden staat dat 
voor Katholieke Bond Ouderen 
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en Protestants Christelijke 
Ouderen Bond.  De teksten zijn 
bedacht door de leden, van de 
150 mooiste zijn echte tegeltjes 
gemaakt ( totaal zijn er 832 
spreuken ingezonden)  en vorig 
jaar na de 2e kamer verkiezingen 
overhandigd aan de nieuwe 2e 
Kamerleden. Ieder 2e kamerlid 
kreeg de spreuk die het beste bij 
hem past afhankelijk van de 
politieke partij. De winnende 
spreuk is geworden: 
“Levenswijsheid van de ouderen 
is het kapitaal van de 
samenleving” Binnenkort zijn er 
verkiezingen voor een nieuwe 
gemeenteraad. In de aanloop 
daar naartoe is er op 23 februari 
een verkiezingsdebat 
georganiseerd door de 
plaatselijke ouderenbonden, 
locatie de raadszaal van het 
gemeentehuis. Klik hier voor 
meer info: http://kbo-pcob-
zeist.nl/s-actueel/actueel-2022/2-
2-
2022%20persbericht%20debat%
20pol.%20part.%20verkorte%20
versie%20Lia.pdf  
Of kijk in de nieuwsbode, graag 
vooraf aanmelden. Gezien de 
problematiek van de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen 
een belangrijk gebeuren en staat 
er veel op het spel, ook voor 
jongeren die nog een hele 
toekomst voor zich hebben. Dus 
laat u horen! Daarom is het goed 
dat er een christelijke 
ouderenbond is die landelijk 
actief is en in Den Haag voor de 
nodige inbreng kan zorgen.  
Maar ook regelmatig aanschuift 
bij de media (tv, krant e.d.) en 
van zich laat horen. Voor meer 
informatie: vanbeekjh@telfort.nl
  
Jan van Beek 
 

 
 

Een avond uit eten voor 
het goede doel  
Beste gemeente, 
Dit jaar mag ik deel uitmaken 
van het bestuur van pop-up 
vrijwilligersrestaurant 
Happietaria Nijmegen. Met dit 

restaurant, opgezet en gerund 
door studenten, zamelen wij dit 
jaar geld in voor een project van 
de stichting Tearfund voor 
jongeren in Haïti. Door het 
aanbieden van een opleiding en 
door meer werkgelegenheid te 
creëren krijgen jongeren nieuwe 
toekomstperspectieven. Zo 
wordt er een agri-business 
project opgezet waarbij de 
jongeren leren om 
landbouwproducten te 
verbouwen en dit vervolgens met 
een winstmarge te verkopen op 
de markt. U kunt uw steentje 
bijdragen aan dit goede doel 
door een gift te geven of een 
avond heerlijk te komen eten in 
het restaurant. Happietaria 
Nijmegen heeft op 14 februari 
haar deuren geopend van het 
restaurant in Malden en blijft 
doordeweeks (ma-vr) open tot 
25 maart. Zie onze website 
www.happietaria.nl/nijmegen 
voor meer informatie. En als u 
up-to-date wilt blijven van alle 
voorbereidingen neem dan zeker 
even een kijkje op onze 
Facebook of Instagram. Ik zie uit 
naar een ontmoeting met u/jullie 
in het restaurant! 
Naomi van der Tol 
 

 
 

Komende diensten  
Zondag 27 februari 2022 
10.00 uur: ds. A. Juffer 
(Wageningen) 
17.00 uur: ds. F.A.J. Heikoop 
(Harmelen) 
 
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. 
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