
 

 

 
Welkom! 
Op zondag 2 januari in de ochtend-
dienst om 10.00 uur gaat voor ds. G.M. 
van Meijeren (Zeist) en bespeelt Frank 
van Zuidam het orgel. In de dienst 
om 17.00 uur gaat ds. W.A. van den 
Born (Hei- en Boeicop) 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@bethelzeist.nl) tel. 030-
6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl.  
 

Liturgie 
Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de diensten op zondag 2 januari 
is er geen kindernevendienst, in ver-
band met de lockdown.  

 

 
 

Collecten 
 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Wijkkas (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 zen-
dingsbusjes 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 
 
Gemeente gebedskring 
Op donderdag 6 januari van 19:30-
20:30 uur is er weer een gemeente ge-
bedskring. We bidden en danken voor 
de Bethel wijkgemeente en onze uitge-
zondenen. Vanwege de coronamaatre-
gelen zal de gebedskring online plaats-
vinden. Iedereen is van harte welkom 
om mee te bidden en te danken. Graag 
even een berichtje als je mee wilt bid-
den, dan kan ik de link toesturen.  
Hartelijke groet, Mathilde Oosterhuis 
(06-55782973) 
 

Overige berichten 
 

Opbrengst kerstkransenactie 
Hallo gemeente,  
Een update wat betreft de kerstkransen-
actie. Met deze actie hebben we 44 
kransen verkocht en daarmee een be-
drag van € 1760,- opgehaald. Daar zijn 
we ontzettend blij en dankbaar voor en 
we willen iedereen ontzettend bedanken 
voor de leuke reacties! 
 
Groetjes Gideon & Corrie 
  

Tussenjaar Inside-out  
Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in 
God voor mij? Wat is mijn plek in Gods 
wereld?  
Heleen en Thomas liepen ook rond met 
dit soort vragen. Ze zijn in het tussen-
jaar Inside-out aan de slag gegaan met 
hun vragen en hebben antwoorden ge-
vonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op 

een heel praktische manier God kan 
dienen. “Ik kwam erachter dat ik graag 
met mijn handen werk en daarmee men-
sen kan helpen!” (Thomas) Heleen heeft 
op een nieuwe manier naar God leren 
kijken. “Ik heb geleerd dat God nog gro-
ter en meer divers is dan dat ik al 
dacht!” (Heleen) 
 
Verdiep je geloof 
Een tussenjaar kan jou ook verder op 
weg helpen richting je toekomst. Bij In-
side-out ga je aan de slag met jouw per-
soonlijke vragen, je geloof en met je toe-
komst. In deze periode ontdek je samen 
met andere jongeren van 17-25 jaar on-
der leiding van inspirerende docenten 
en coaches je talenten en je passies. Je 
bestudeert de bijbel en denkt na over 
wat het geloof voor jou betekent. Samen 
gaan we op zoek naar concrete stappen 
richting jouw toekomst.  
 
Met andere jongeren woon je tijdens 
deze vijf maanden op kamers in de Wit-
tenberg. Dit is een heel mooi oud ge-
bouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft 
trouwens niet alleen binnen de muren 
van het gebouw, in tweetallen trek je 
erop uit om ‘mini-expedities’ uit te voe-
ren, uitdagende opdrachten vol verras-
singen. Daarbij ontmoet je bijzondere 
mensen die jou inspireren.  
 
Starten in februari of augustus  
Inside-out duurt vijf maanden. Als je een 
tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast 
deze cursus nog tijd voor andere zaken, 
zoals geld verdienen en reizen. Er zijn 
twee instapmomenten in het jaar. In 
2022 zijn die op 14 februari en 29 au-
gustus.   
 
Nieuwsgierig geworden? Stuur even 
een mailtje naar info@dewittenberg.nl. 
Dan houden we je op de hoogte van 
onze open avonden en meeloopdagen. 
Kijk ook op www.dewittenberg.nl   

Happietaria Utrecht 2022 
Dit jaar zal er weer een Happietaria 
draaien in Utrecht van 22 februari t/m 26 
maart. Happietaria is een pop-up restau-
rant dat wordt gerund door zeven stu-
denten van christelijke studentenvereni-
gingen in Utrecht. Het restaurant haalt 
geld op voor een goed doel. Dit jaar is 
dat de bestrijding van werkloosheid on-
der de jeugd in Haïti, in het bijzonder 

 

Zondag 01 januari 2022 

Jaargang 21.1 

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 Swager en Ies Visser 

e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 

https://bethelzeist.us20.list-manage.com/track/click?u=1764a9c5643450534864bbc09&id=3cfaf150f6&e=3f44e9434a
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Belle-Anse. Via stichting Tearfund ho-
pen wij een mooi bedrag te verdienen 
om een agrarische opleiding aan te kun-
nen bieden aan 1000 jongeren. Vanuit 
de christelijke gemeenschappen in 
Belle-Anse zullen deze jongeren gesti-
muleerd worden om samen te werken 
aan een mooiere toekomst. Middels 
deze scholing en een financieel spaar-
plan kunnen deze jongeren een stabie-
lere toekomst voor zichzelf bouwen, 
middenin een land vol politieke onrust 
en natuurrampen.  
 
Om geld op te halen hebben we naams-
bekendheid en klanten nodig. Verspreid 
het nieuws dat Happietaria 2021-2022 
eraan komt en komt u vooral eten als 
we open gaan in februari! Giften en do-
naties zijn ook altijd welkom. Alvast be-
dankt en hopelijk tot ziens in ons restau-
rant! Meer informatie over Happietaria, 
het goede doel en hoe u kunt reserve-
ren? Kijk op https://www.happieta-
ria.nl/utrecht 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(wordt vervolgd) 

 

Komende diensten 
 

Zondag 9 januari 2022 –  
Bevestiging ambtsdragers 
 
10.00 uur ds. W.G. Sonnenberg (Ede) 
17.00 uur ds. A.J. Zoutendijk (Utrecht) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep.nl en Youtube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en een 
middagdienst (17.00 uur). Vanwege de 
huidige lockdown kunnen alleen tijdens 
bijzondere diensten, zoals Kerst, ge-
meenteleden aanwezig zijn in de 
Nieuwe Kerk (maximaal 50 personen). 
Hiervoor is opgeven via het opgavefor-
mulier noodzakelijk. Alle diensten wor-
den uitgezonden via Kerkomroep.nl en 
via het YouTube-kanaal PKN Bethelwijk 
Zeist. In de dienst en in de livestream 
worden de liederen geprojecteerd. De 
bijbehorende schriftlezingen en formu-
lieren 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 ver-
bonden voelen rondom het Woord en 
met en voor elkaar bidden, ook al zijn 
we niet allemaal lijfelijk aanwezig. 
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