
Welkom! 
Op zondag 12 februari 2023 in de 
ochtenddienst om 10:00 uur, waarin de 
heilige doop zal worden bediend, gaat 
onze wijkpredikant ds. W.J. van Schaik 
voor en bespeelt Frank van Zuidam het 
orgel. In de dienst om 17.00 uur gaat ds. 
M. Verduin (Zeist) voor en wordt orgel 
gespeeld door Gert Jan van den Bos.  

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 - Marjolein Immink, 
Nathan/Arianne Flier, Henrike/
Robbert Meuleman-De Jong, Julia 
van Kalkeren, Froukje Dittmar 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
12 februari is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 4 en 7/8 

Groep 1 en 2 - in de zaal achter  
           't Lichtpunt (E. Verlinden) 
           3 en 4 - in de Mirror, links van  
           de preekstoel (Ruth en   
           Christel Verboom) 
           7 en 8 - in de school via de  
           achteruitgang Verlengde  
           Slotlaan zijde (Paul Nap en  
           Marije) 

Ik ben Jozef! 
Genesis 44-46 
Bij de kleuters wordt verteld over 
Jozef die zich bekendmaakt. Dit 
verhaal is het laatste in een serie 
over Jozef. Jozef ontmoette zijn 
broers voor het eerst toen zij koren 
kwamen kopen. Voordat Jozef 
zichzelf bekend gaat maken aan zijn 
broers wil hij echt weten of zij 
veranderd zijn. De kinderen horen 
vandaag het verhaal dat Jozef zich 
bekendmaakt aan zijn broers. De 
kinderen ontdekken dat Jozef zijn 
broers vergeeft. Zij leren dat God 
hen vergeeft en dat zij daarom ook 
elkaar moeten vergeven. 

Achab neemt Nabot zijn wijngaard 
af  
1 Koningen 21 
Soms zijn we jaloers op iemand, 
omdat hij bijvoorbeeld een prachtige 
BMX-fiets heeft. Vaak blijf je niet 
jaloers en ga je weer verder. Als 
jaloezie blijft kan het je humeur 
beïnvloeden en zelfs je leven gaan 
bepalen. Je moet en je zal ook 
hebben wat die ander heeft! Koning 
Achab is rijk, maar wil ook nog de 
wijngaard van Nabot hebben... Die 
weigert beleefd. Hij wil niet ruilen of 
verkopen. Koning Achab is 
teleurgesteld en wordt boos. Waarom 
is hij niet tevreden met wat hij heeft 
en gunt hij Nabot diens geluk? 
Koningin Izebel zal haar jaloerse 
man wel eens helpen. Zij zorgt dat hij 
op een vreselijke manier zijn zin krijgt 
en niet meer jaloers hoeft te zijn. 
Nabot wordt onschuldig vermoord. 
Elia vertelt Achab Gods waarheid. Zo 
kan hij geen koning blijven. 

Sparen voor de koe 
Vandaag sparen we de allerlaatste 
dag voor de Flame Foundation om 
kansarme jongeren een koe te geven 
waarmee zij in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Helpt u nog een 
laatste handje mee? 
Vanaf de 19e sparen we weer voor 
een nieuw doel, daarover leest u 
binnenkort meer! 

KND zondag 19 februari as. 
Zondag de 19e hopen wij in de 
gemeente enkele bestuursleden te 
ontvangen van de Flame Foundation. Zij 
verzorgen met ons samen een 
bijzondere kindernevendienst waar we 
van alles horen en zien over het werk 
dat zij doen in Kenia. Ook overhandigen 
wij in de dienst een symbolische cheque 
met de eindstand van het door de 
kinderen en gemeente gespaarde 
bedrag! 
LET OP: Alle kinderen hebben die 
zondag kindernevendienst. 
Groep 1 en 2 gaat voor deze keer naar 
The Mirror met Bart van Zijl en Sterre. 
Alle andere groepen gaan naar de 
kleine zaal van het Lichtpunt. 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Kerk/Jeugdwerk (K) 
 
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 

Na de dienst kunnen we elkaar 
ontmoeten in 't Lichtpunt, onder het 
genot van een kopje koffie of thee 

Jongeren, kids en tieners 
Na de dienst staat er wat te drinken voor 
je klaar in de Mirror. Via de 
kosterskamer links van de preekstoel 
ben je WELKOM. Graag tot zo!!!! 

Doopdienst 
Doopdienst 
Op zondag 12 februari is het feest! In de 
ochtenddienst worden zes kinderen 
gedoopt. In de Bethel App kunt u lezen 
wie er gedoopt worden en wie hun 
ouders zijn. 

Zondag 12 februari 2023 
Jaargang 22.07
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: Cees Bourgeois, Ies Visser en 
Jacobine Hogendoorn. 
e-mail: bethel.nieuws@pgzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Pieter Seldenrijk

mailto:m.vaneck@pgzeist.nl
mailto:j.roosendaal@pgzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
https://www.youtube.com/c/PKNBethelwijkZeist/live
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknzeistbethel
mailto:bethel.nieuws@pgzeist.nl
http://www.bethelzeist.nl


Vanuit de diaconie 
Eerste collecte: noodhulp Turkije/
Syrië  

U heeft ongetwijfeld al gehoord van de 
zware aardbevingen die Turkije en Syrië 
hebben getroffen op maandag 6 
februari. De beelden die we zien op tv 
geven iets weer van de wanhoop van de 
mensen die zijn getroffen en de chaos 
die in het gebied heerst. In het echt 
moet het nog veel erger zijn dan we ons 
kunnen voorstellen. Er zijn al veel doden 
te betreuren en de stroom van 
gewonden neemt alleen maar toe.   
Daarom is besloten om de eerste 
rondgang van zondag 12 februari te 
bestemmen voor Noodhulp bij deze 
ramp. Ook staat het van 
rekeningnummer (NL 96 INGB 0663 
9114 94) van de Diaconie weer ter 
beschikking voor het geven van giften. 
Graag in de omschrijving vermelden: 
aardbeving. De centrale Diaconie zal de 
opbrengst ruimhartig verhogen.  

Actie Kerkbalans 
De stand van de actie Diaconale 
Bijdrage bedraagt momenteel 
€145.696,-. De Diaconie dankt u 
hartelijk voor de gedane toezeggingen. 

Jeugd 
Torenberichten - Klok luiden 
Wist je dat onze koster Gert Verweij elke 
zondagochtend om 9.45 uur in de 
kerktoren is om de klok te luiden? Je 
dacht misschien dat dat automatisch 
ging? Nou, nee dus! In de toren hangt 
een lang dik touw waarmee de klok met 
de hand geluid wordt. Lijkt het je nou 
leuk om dit ook een keer te doen, meld 
je dan aan! Kinderen (vanaf 6 jaar) en 
jongeren kunnen zich per mail 
aanmelden (w.sonnenberg@pgzeist.nl). 
Je krijgt dan bericht welke zondag je 
mag komen en waar je je kunt melden. 

Torenrondleiding 
En nog een berichtje uit de toren 😉 . 
Ben je nou benieuwd hoe het er in de 
toren uitziet, meld je dan gauw aan voor 
een rondleiding. In kleine groepjes kun 
je met onze koster Gert Verweij mee de 
toren in. Dit zal worden gedaan op de 
zondagen waarop er koffiedrinken is. 
Omdat het her en der in de toren nogal 
smal is en de trap niet zoals thuis, 
kunnen we er alleen met kleine groepjes 
in. Er is steeds plek voor zo’n 5 à 6 
personen. Ook hier welkom vanaf 6 jaar. 
Ouders begeleiden hun kleine kinderen. 
Bij groot succes breiden we deze 
rondleidingen wellicht uit voor overige 
gemeenteleden, maar we starten bij de 

jeugd. Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar 
w.sonnenberg@pgzeist.nl. Je wordt 
dan voor een zondag ingedeeld en 
ontvangt hierover bericht. 

Bethelmensen 
Groet van Niek & Jenny Tramper 
Beste mensen van de 
Bethelgemeente, 
Vorig jaar konden we - in overleg met 
onze naaste collega's Kees en 
Arianne van Ekris - ons werk op de 
Wittenberg overdragen aan jonge 
enthousiaste theologen. Dat 
betekende wel een andere woning 
zoeken in Zeist of omgeving. In 
augustus zijn we verhuisd naar 
Cothen bij Wijk bij Duurstede, waar 
we aardig thuis beginnen te raken. In 
kerkelijk opzicht moesten we ook 
onze weg vinden. We dachten 
voorlopig nog mee te blijven leven 
met Bethel, maar we vonden en 
vinden het ook belangrijk om in je 
woonplek betrokken te zijn bij de 
gemeente. En als predikant ben je 
ook geregeld in andere gemeenten 
om een dienst te leiden. Vandaar dat 
echt mee blijven leven in Zeist niet 
zo haalbaar was. Dus nu toch maar 
een woord van afscheid: veel dank 
voor alle vriendschap en liefde, voor 
het goede van Woord en sacrament 
dat we in de gemeente mochten 
ervaren.  
We waren en zijn ook zo dankbaar 
voor de komst van ds van Schaik.  
En zoals we als vrijwilliger nog wel 
betrokken blijven bij De Wittenberg, 
komen we graag nu en dan even 
terug in de gemeente om de 
goedheid van de Here te proeven. 
Van harte Zijn zegen en nabijheid - 
op de bergen en in de dalen van het 
leven van elke dag.  
Niek en Jenny Tramper 

Bijeenkomsten en 
kringen 
Uitnodiging ouderenkring De Bron 
Woensdagmiddag 22 februari is er 
weer kring in ‘t Lichtpunt bij de 
Nieuwe Kerk. We starten om 14:30 
uur. Ds. Jonkers zal de meditatie 
verzorgen. Na de pauze zullen Ds 
Jonkers en zijn vrouw Alice namens 
de stichting ‘Near East Ministry’ een 
presentatie geven. De collecte van 
die middag zal bestemd zijn voor 
deze stichting.  
Wellicht spreekt dit onderwerp u aan. 
Bent u 65 jaar of ouder en vindt u het 
fijn om andere gemeenteleden uit 
Pniël en Bethel te ontmoeten? 
Kom gerust een keer kijken of spreek 
1 van ons aan! 
Ada, Hanna, Marianne, Janneco en 
Agnes 

Alvast noteren......Biddagdienst voor 
kinderen 
Woensdagmiddag 8 maart zal er in de 
Oud Kerk een kerkdienst voor kinderen 
(4-12 jaar) worden gehouden. 
Ds G.M van Meijeren zal in deze dienst 
voorgaan. Voorafgaand aan de dienst 
verzamelen we producten voor de 
Voedselbank. De kinderen mogen het 
zelf neerleggen bij of in de kratten. 
Het zou mooi zijn als uw kind zelf iets 
mag uitzoeken in de supermarkt. Zo zijn 
de kinderen nòg meer betrokken! 
Na de dienst krijgen de kinderen een 
koek en wat drinken. En natuurlijk 
zorgen we ook nog voor een kleine 
verrassing! Hartelijk welkom, neem 
gerust een ander kind mee! Uiteraard 
zijn naast kinderen ook anderen van 
harte welkom. 
De commissie 

Overige berichten 
Voedselbank inzameling 19 februari 
Zondag 19 februari is er gemeente-
breed weer een inzameling voor de 
voedselbank. De kratten staan in de 
ochtend- en middagdienst bij alle 
ingangen van de kerk. Ook woensdag 
15 februari kan rondom het koffiedrinken 
in de ochtend producten worden 
gedoneerd. Via de Bethel-app en 
volgende week in het Bethelnieuws zal 
worden aangegeven welke producten 
deze keer gevraagd worden door de 
Voedselbank. 
Van harte aanbevolen namens de 
diaconie. 
Collecteweek ZOA van 27 maart t/m 1 
april 2023 
’n Uurtje voor een mens in nood – 
Collectanten gezocht!  
Meer dan 100 miljoen mensen zijn op 
de vlucht voor een oorlog of 
natuurramp. Zij lijden honger, hebben 
dorst en leven onder erbarmelijke 
omstandigheden. Noodhulporganisatie 
ZOA helpt hen.  

 

Loopt u tijdens de collecteweek een 
uurtje mee voor een vluchteling?  
Een ramp overkomt je, net als een 
oorlog. Denk aan aardbevingen en 
overstromingen, aan de oorlog in 
Oekraïne, aan de terreur in Myanmar. 
Angst en verdriet overheersen. Van de 
ene op de andere dag sta je met lege 
handen en ben je alles kwijt.  
Voor Petro: Zoals de 65-jarige Petro in 
Oekraïne. Hij verloor bij een raketaanval 
zijn schoonzoon en zijn dochter raakte 
lichamelijk beperkt. Petro moet nu 
alleen voor zijn twee kleinkinderen 
zorgen. Samen met jouw hulp kan hij 
weer een leven opbouwen. De ZOA-
collecte is ook voor Aisa in Nigeria, 
Keyrat in Ethiopië en vele andere 
slachtoffers van een natuurramp of 
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oorlog. ZOA is in circa vijftien landen 
actief, waaronder Colombia, Myanmar, 
Soedan, Syrië en Oekraïne. 
Schoon water: De christelijke 
noodhulporganisatie ZOA helpt in de 
eigen regio of in een buurland met 
noodhulp, denk aan voedsel, schoon 
drinkwater en onderdak. ZOA helpt ook 
bij het opbouwen van een nieuw 
bestaan, net zolang totdat mensen 
zichzelf weer kunnen redden. 
Naast gebed voor vluchtelingen 
wereldwijd is voor noodhulp veel geld 
nodig. Daarom houdt ZOA ook dit jaar 
een huis-aan-huis collecte: van 27 
maart tot en met 1 april 2023. Naast 
contant kunnen mensen ook via een 
QR-code op de collectebus doneren. 
ZOA-collecte in Zeist 
In Zeist is het aantal collectanten voor 
ZOA de afgelopen jaren helaas sterk 
gedaald. Daarom wordt er in veel 
straten in Zeist niet gecollecteerd voor 
ZOA, misschien ook een straat bij u in 
de buurt! Loopt u tijdens de 
collecteweek een uurtje of meer voor 
mensen in nood? Ik hoor heel graag van 
u via 06-12776318 of 
tryntsjecuperus@hotmail.com. 
Tryntsje Cuperus, Collectecoördinator 
Zeist 

 

Komende diensten  
Zondag 19 februari 2023 
10.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist) 
17.00 uur ds. H. de Leede (Amersfoort)


