
  

Zondag 15 januari 2023  
Jaargang 22:03 
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: Pieter 
Roos 
 

Welkom! 
In de ochtenddienst van 10.00 
uur gaat onze wijkpredikant ds. 
W.J. van Schaik voor. In deze 
dienst worden ambtsdragers 
bevestigd. In de ochtenddienst 
wordt het orgel bespeeld door 
Frank van Zuidam. Na afloop is 
er koffiedrinken en limonade 
voor de kinderen. In de 
middagdienst om 17.00 uur is 
ds. D.G.F. de Bree (Utrecht) de 
voorganger. Het orgel wordt dan 
bespeeld 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: Esther Oosterwijk, 

Karin de Kruif, Frank Giebel, 

Charissa en Femke 

17.00 uur: geen oppasdienst 

 

Kindernevendienst 
Er is deze zondag 

kindernevendienst voor de 

groepen 1 t/m 4 en de groepen 7 

en 8. Groep 1 en 2 (Marijke 

Mater) in de zaal achter ’t 

Lichtpunt. Groep 3 en 4 in de 

Mirror links van de preekstoel 

(Ruth en Christel Verboom). 

Groep 7 en 8 in de school via de 

achteruitgang Verlengde 

Slotlaan (Paul Nap en Milou). 

 

Bij de kleuters wordt verteld over 
Jozef (Genesis 35 en 37:1-3). Dit 
verhaal is het eerste verhaal in 
een serie van vijf. Vandaag 
wordt gestart met een 
kennismaking met Jozef, zijn 
vader Jakob en zijn broers. De 
kinderen horen dat God doet wat 
Hij heeft beloofd, Hij wil altijd 
helpen. De kinderen leren dat 
het belangrijk is dat je God 
vertrouwt en dat de Heere God 
hen wil helpen. 
Bij de andere groepen gaat het 

verhaal over Achab en Elia (1 

Koningen 16:29-17:6). De 

kinderen ontdekken dat God 

altijd voor ons wil en kan zorgen. 

God heeft alles geschapen: 

planten, dieren en mensen. Hij 

zorgt ook voor mensen, elke dag 

opnieuw, omdat Hij zijn liefde wil 

laten merken. Dat zien we bij 

Elia. Elia moet vluchten voor de 

boze koning. God blijft voor zijn 

profeet zorgen. Hij stuurt Elia 

naar de beek Kerit. Daar is 

genoeg water. De raven brengen 

brood en vlees. Elia gelooft dat 

de raven Gods vogels zijn, door 

Hem gezonden. 

 

Collecten 
1e Diaconie  

2e Plaatselijk kerkenwerk 

3e Kerk T.V. (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 
 

Vanuit de 

Kerkenraad 
Actie Kerkbalans 2023 
Deze week start de Actie 
Kerkbalans 2023. Dit is een het 
belangrijkste instrument voor de 
geldwerving. Tijdens deze actie 
wordt een beroep gedaan op alle 
belijdende leden, doop- en 
geboorteleden vanaf 18 jaar. We 
verwachten dat een ieder zijn of 
haar aandeel zal bijdragen. 
Helaas zal onze Hervormde 
Wijkgemeente Bethel, net als 
andere kerkelijke gemeenten, dit 
jaar geconfronteerd worden met 
stijgende kosten; energie, 
personeelskosten en onderhoud 
van de kerk. Ondanks 
maatregelen om het verbruik 
terug te dringen is een 
kostenstijging voor energie niet 
te voorkomen. De bijdrage aan 
de Actie Kerkbalans is een 
vrijwillige bijdrage, met het 
karakter van een bijdrage naar 
draagkracht. Juist dit jaar 
brengen we dit principe onder 
uw aandacht. Wat past binnen 
uw of jouw mogelijkheid 
en verantwoordelijkheid om het 
kerkenwerk goed te laten 
functioneren? 
 

Bevestigingsdienst  
15 januari 2023 
Vanochtend nemen we afscheid 
van een tweetal broeders die 
hun ambt neerleggen. Wij 
danken hen voor het werk dat zij 
hebben gedaan tot opbouw van 
de gemeente. Een aantal 
ambtsdragers zal worden 
herbevestigd. De kerkenraad is 
ook verheugd en dankbaar dat in 
de ontstane vacatures in de 
kerkenraad is voorzien en 
vandaag als ouderling-pastoraat 
in het ambt worden bevestigd 
Dick de Wit en Jan Heijting. 
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Robert Buizer zal worden 
benoemd als kerkrentmeester.  
 

 

 

Doopdienst zondag 12 
februari 
Op zondag 12 februari zal er 
weer een doopdienst zijn in onze 
Bethel Wijkgemeente. Wil je als 
ouder(s) je kind laten dopen, dan 
horen we dat graag. 
Voorafgaand aan de doop zal 
een tweetal doopcatechese 
avonden plaatsvinden, onder 
leiding van onze wijkpredikant 
ds. Van Schaik. Opgeven kan bij 
Mathilde Oosterhuis  
06-55782973  
mjcblok@hotmail.com 
 

Bethelmensen 
Beste gemeenteleden, 
Vanaf zondag a.s. 15 januari 
staat er een doos in het 
Lichtpunt waarin u een kaartje 
voor Martine kunt doen.  
Op 2 februari gaat er iemand 
naar Martine toe, die de post kan 
meenemen. Voor Martine dit jaar 
geen kerstpost, maar 
voorjaarspost.  
Hartelijke groeten Marjo 
Mosterd, TFC Care4Aswan. 
 

Bijeenkomsten en 

Kringen 
 

 
 

 
Kring "de Bron"  
Woensdag 11 januari kwamen 
we voor het eerst in het nieuwe 
jaar bijeen in 't Lichtpunt. Veel 
belangstellenden kwamen naar 
deze middag waarbij dhr. 
Breunesse ons enthousiast 
vertelde over de geschiedenis 
van Zeist. We waren met bijna 
50 personen! 

We zien terug op een mooie en 
gezellige ouderenmiddag. Vindt 
u het leuk om ook eens een keer 
te komen? Via de wijkbrief 
houden we u op de hoogte. 
Marianne, Janneco, Ada, Hanna 
en Agnes 
 

 
 

Yeshua-Israël-Geloofs-
Groei-Groep 
Wat een geweldige 
Bijbelgedeelten hebben we de 
afgelopen jaren met elkaar 
mogen zien! Over de 
Tabernakel, bekleed met goud 
en de Heiligheid van God, de lijn 
Tabernakel, Tempel, Jezus’-
Lichaam- als-Tempel en ons-
lichaam-als-tempel-van-de-
Heilige-Geest. En nu gaat het in 
de Hebreeënbrief over het 
Hemelse Heiligdom, waarvan de 
afbeelding aan Mozes op de 
berg getoond is en waar Yeshua 
nu zit aan de Rechterhand van 
Zijn Vader! En wij krijgen nota 
bene Vrijmoedigheid om daar te 
vertoeven in Gemeenschap met 
God. Hoe zullen wij op zo’n grote 
Zaligheid (=Volheid) geen acht 
geven? Dit is wellicht de vraag 
bij het gedeelte dat nu aan de 
beurt is, Hebr. 10:26-31. Het 
betreft een uitermate heftige 
waarschuwing. Om w/Wie gaat 
het in dit rechtsgeding? Waarom 
is het Bloed van Yeshua zo 
belangrijk? Waarom heeft de 
Geest zoveel invloed? Wat is het 
verschil tussen afschrikking en 
bangmakerij? Waarom komt God 
de wraak toe? Waarom kunnen 
we Hem dit gunnen? 
We hopen samen te komen op 
maandag 16 januari om 19:30 
uur bij Trudy en Rien van de 
Glind, Prinses Catharina 
Amalialaan 118-45. Hartelijk 
Welkom! 
 

Gemeenteavond dinsdag 
24 januari 20.00 uur 
Op dinsdag 24 januari wordt in 
de Nieuwe kerk een 
gemeenteavond belegd. Op de 
agenda staat de uitkomst van de 
gehouden gemeentescan 
betreffende het focustraject van 

de IZB. Met elkaar proberen we 
de uitkomsten van dit onderzoek 
te interpreteren en hebben we 
de gelegenheid om hierover van 
gedachten te wisselen alvorens 
de kerkenraad tot besluitvorming 
over het meerjarige gemeente 
brede focustraject overgaat. We 
stellen elkaar nog eens duidelijk 
de vraag: is dit wat we willen en 
zijn we bereid om hiervoor te 
gaan? De tweede helft van de 
gemeenteavond bezinnen we 
ons op de liturgie in Bethel. 
Naast bewustwording van onze 
liturgische traditie en het 
liturgische landschap 
waarbinnen de erediensten in 
Bethel vorm krijgen, presenteert 
de liturgiecommissie namens de 
kerkenraad een concreet 
voorstel om tot officiële invoering 
van het Nieuwe Liedboek (2013) 
over te gaan, in combinatie met 
de bundels Hemelhoog en 
Weerklank. Daarnaast wordt het 
voorstel gedaan om in de 
erediensten voortaan te lezen uit 
de gereviseerde nieuwe 
Bijbelvertaling uit 2021. Ook 
evalueren we op deze avond het 
beamergebruik in de eredienst. 
We hopen op een avond vol 
betrokkenheid op elkaar en een 
vruchtbare bespreking van 
genoemde thema’s. 
Iedereen is van harte welkom! 
  

Komende diensten 
Zondag 22 januari 2023 
10.00 uur: ds. W.J. van Schaik 

(voorbereiding Heilig 

Avondmaal) 

17.00 uur: ds. N.M. Tramper 

(Cothen) 
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