
 

Zondag 12 maart 2023 
Jaargang 22.11 
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, Ies Visser en 
Cees Bourgeois. 
e-mail: bethel.nieuws@pgzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Corine Meijering-van Bemmel 

Welkom! 
Op zondag 12 maart 2023 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. 
G.M. van Meijeren (Zeist) voor en 
bespeelt Gert-Jan van den Bos het 
orgel. In de dienst om 17.00 uur gaat ds. 
W.J. van Schaik (Zeist) voor en wordt 
orgel gespeeld door Leen Mijnders. Na 
de dienst zijn voor in de kerk leden van 
het gebedsteam aanwezig om - mocht u 
daar behoefte aan hebben – Gods 
aanwezigheid te zoeken en met u te 
bidden.  
 
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 - Rosalie de Wit, Martin 
Roozendaal, Marieke van den Brink, 
Lionson de Jong en Jurne 
Haklander. 
17:00 uur – is er geen crèche. 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
12 maart 2023 is er 
kindernevendienst voor de groepen  
1 t/m 4 en 7 en 8. 
 
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Marijke van Eck) 
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (Ingeborg Randewijk) 
Groep 7 en 8 - in de school via de 
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
zijde (Gert Jan Baan) 
 
In de kindernevendienst wordt uit 
Lucas 7:36-50 verteld: 
 
Wie is Hij, dat Hij de zonden van 
mensen vergeeft? 
Wie is Jezus? Die vraag staat 
centraal in de verhalen die we dit jaar 
op weg naar Pasen lezen. Jezus was 
een timmerman, maar Hij vertelde 
ook over God en deed wonderen. In 
verschillende Bijbelverhalen zijn de 
mensen om Jezus heen in 
verwarring. Hoe kan het dat deze 
man zonden vergeeft en zegt dat Hij 
bij God vandaan komt? Wie is Hij 
toch? 
Deze zondag is de derde van een 
blok met zeven verhalen rond de 
vraag wie Jezus is. Vandaag staat 
Lucas 7:36-50 centraal: Jezus 
vergeeft een vrouw die volgens de 
mensen een slecht leven leidt. Een 
gewoon mens heeft niet de 
bevoegdheid om iemand al zijn 
zonden te vergeven, alleen God 
heeft dat. Door de vrouw vergeving 
te schenken laat Jezus zien dat Hij 
bij God hoort, de God die zonden 
vergeeft en die genadig is en 
liefdevol.  
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Binnenlands diaconaat (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 
 
 
Diaconaal nieuws 

 
3e collecte zondag 12 maart: 
Binnenlands diaconaat 
Omzien naar gevangenen in 
Nederland  
Enkele weken terug hebben we 
meegedaan als gemeente met de 
Paasgroetenactie. In aansluiting op 
deze actie is het mooi om het rooster 
van Kerk in Actie te volgen en de derde 
collecte op 12 maart te bestemmen voor 
gevangenen in Nederland.  
In ons land zijn ruim 33.000 mensen 
gedetineerd en zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. 
Daarom reiken we (ex-) gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken aan 
herstel 
Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien 
naar gevangen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de 
detentie, maar ook een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij. zoals 
bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk 
in Actie, die speciale herfstweken 
organiseert waar kinderen kostbare tijd 
met hun gedetineerde ouder kunnen 
doorbrengen en samen weer even iets 
van het echte gezinsleven kunnen 
ervaren. 
 
De diaconie beveelt deze collecte van 
harte bij u aan!  
 
Vanuit de kerkenraad 
 
Wisseling van de wacht 
ledenadministratie 
De ledenadministratie van de gemeente 
is een belangrijk hulpmiddel voor het 
gemeentewerk. Al de leden van de 
Bethelwijk staan daarin geregistreerd. 
Belangrijke data zoals geboorte, doop, 



belijdenis, huwelijk worden daarin 
bijgehouden. En natuurlijk 
adresgegevens en zo mogelijk ook 
telefoon en mailadressen. Het vraagt 
aandacht, tijd en energie om alle 
mutaties adequaat te verwerken.  
Elise Dittmar heeft deze taak een aantal 
jaar op zich genomen maar heeft nu te 
kennen gegeven daarmee te stoppen. 
Wij danken Elise daarvoor en wensen 
haar Gods zegen toe voor de toekomst. 
We zijn dankbaar te kunnen melden dat 
Alwin Haklander deze taak inmiddels 
heeft overgenomen.  
We wensen hem veel zegen toe bij dit 
werk in de gemeente. 
 
 
Bijeenkomsten en kringen 
 
Avond voor nieuwe leden en 
belangstellenden 
Op dinsdagavond 28 maart aanstaande 
hopen we van harte nieuwe leden en 
belangstellenden van onze 
wijkgemeente te ontmoeten en nader 
kennis met u en jou te maken. We 
proberen u en jou zoveel mogelijk ook 
persoonlijk uit te nodigen. Deze avond is 
voorzien in 't Lichtpunt, inloop vanaf 
19.45 uur en we willen de avond 
beginnen om 20.00 uur.  
Graag willen we u meenemen in wie wij 
als wijkgemeente, gemeente hopen te 
zijn en we willen u ook informeren over 
hoe het gemeente zijn wordt 
vormgegeven. Aanmelden voor deze 
avond is niet nodig. 
Vragen? U kunt mailen of bellen met 
Dorien Tukker- de Graaf. 
DdGraaf@pg.zeist.nl,  
06-13603502 
 
Uitnodiging ouderenkring  
'De Bron' 
Woensdagmiddag 15 maart is er weer 
kring in 't Lichtpunt' bij de Nieuwe Kerk. 
We starten om 14.30 uur. Ds. Van Roest 
zal de meditatie verzorgen. Na de pauze 
zal de heer Van Heijst vertellen over de 
Hernhutters. 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! 
Namens de commissie,  
Agnes de Koning 
 
Alphacursus 
Waarom ben je naar de Alpha 
gekomen? 
Het zijn jonge mensen. De kerk is hun 
niet onbekend. Ze hebben het allemaal 
gehoord. Ze kennen de vragen. Ze 
kennen de antwoorden. “Ik weet het wel, 
maar ik voel, ik beleef het niet”. Het zijn 
oudere mensen. Ooit “de kerk” los 
gelaten en keren nu terug.  
 

Wat zou Jezus voor mij kunnen 
betekenen? Wat zou bidden voor mij 
kunnen betekenen? Wat zou de 
Heilige Geest voor mij kunnen 
betekenen? Wat zou de kerk voor mij 
kunnen betekenen? 
Bij Alpha nemen we dit allemaal met 
elkaar door. Met elkaar genieten we 
elke avond van een lekkere maaltijd. 
We worden verrast van elkaar te 
horen wat hen hier gebracht heeft. 
We zien uit naar wat de cursus een 
ieder brengen zal. Dat ze ook mogen 
weten dat God een Vader is die in 
hen gelooft, die altijd met je verder 
wil.  
Jaap Schulting 
 
 

 
 
Bethel gemeenteweekend –  
21-23 april 
Heeft u zich al aangemeld? Het 
weekend in De Blauwe Schuur krijgt 
steeds meer vorm. Alle bedden zijn 
(helaas) al vergeven. Gelukkig is er 
nog wel ruimte voor daggasten op 
zaterdag 22 april. 
Het is een gezellige accommodatie, 
goed bereikbaar. Een mooi weekend 
voor jong en oud: samen God 
zoeken, gezelligheid, zingen, 
ontspanning, sport, kampvuur en nog 
veel meer. Komt u/jij ook? 
Als daggast vragen we een bijdrage 
van € 27,- | 3-16 jarige € 17,-, dit is 
inclusief een heerlijke avondmaaltijd. 
Kinderen <3 jaar gratis. Gezinnen 
betalen voor maximaal 2 kinderen 
om het financieel toegankelijk te 
houden. 
Je kunt je aanmelden via: 
www.bethelzeist.nl/gemeenteweeken
d of zie de link in de Bethel-app. 
 
KLEURRIJKE groet: Corlinde, 
Dorien, Harreld, Jaap, Lia, Wendy, 
Matthijs, Judith en Aart 
 
 
Overige berichten 
 
Sponsoractie EH Impact day 
2023 
Beste gemeenteleden, 
Sinds september 2022 volg ik het EH 
Basisjaar in Amersfoort, wat tot nu 
toe erg goed bevalt. Met vakken over 
zowel geloofs- als persoonlijke 
ontwikkeling en hulp bij vragen over 
studiekeuze is zo’n tussenjaar erg 
waardevol voor mij. Als EH willen we 
ook maatschappelijk betrokken zijn 
en op 23 maart organiseren we 
daarom een Impact Day, waarbij we 
door mensen thuis te bezoeken en  
 

helpen met klusjes ook eenzaamheid 
tegengaan.  
Deze dag vindt dit jaar plaats in Ede, 
waar mijn tutorgroep klusjes 
onderneemt die variëren van tuinieren 
tot het schilderen en schoonmaken van 
woningen van ouderen. Bij deze daarom 
ook een oproep om deze actie en 
daarmee ook de EH financieel te 
ondersteunen; dit kan via onderstaande 
QR-code.  
 
Daarmee steunt u ook dit waardevolle 
onderwijs voor toekomstige generaties! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Élias Verduin  
(en tutorgroep 1 van de EH) 
 
 
 

 
 
Schrijfworkshop: 
Natuurgedichten 
Ben je graag in de natuur of houd je van 
spelen met woorden? 
Kom dan naar de schrijfworkshop op 
zaterdagmiddag 1 april 2023, 14.00-
16.30 uur! 
Je kunt je nog opgeven maar vol=vol. 
 
Zie voor meer informatie de 
aankondiging in Bethelnieuws van  
19 februari. 
 
 
Komende diensten  
Zondag 19 maart 2023  
10.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist) 
17.00 uur ds. A. Juffer (Wageningen) 
 
 
 
 


