
 

Zondag 19 februari 2023 
Jaargang 22.08 
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 19 februari 2023 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat 
ds. W.J. Van Schaik (Zeist) voor en 
bespeelt Edwin Droogendijk het 
orgel. In de dienst om 17.00 uur 
gaat ds. H. de Leede (Amersfoort) 
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 - Pietjan Schmohl, 
Jolanda Seldenrijk, fam. Viney, 
Nora Schmohl en Julia Tukker. 
17:00 uur – is er geen crèche. 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 19 februari 2023 is er 
kindernevendienst voor alle 
groepen. 
Groep 1 en 2 - in de Mirror, links 
van de preekstoel (Bart van Zijl 
en Charissa) 
Groep 3 t/m en 8 - in de zaal 
naast 't Lichtpunt (div. leiding) 
 
In het kader van de afsluiting van 
het collecteproject van de 
Kindernevendienst ontvangen we 
zondag 19 februari in de 
gemeente enkele bestuursleden 
van de Flame Foundation. Zij 
verzorgen met onze leiding een 
bijzondere kindernevendienst 
waarbij 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. 
 
Nieuw collectedoel voor de 
Kindernevendienst 
Het doel voor het tweede deel 
van het seizoen is “Jongerenwerk 
onder kinderen en jongeren van 
vluchtelingen”. Jaap van de 
Kamp van de stichting Gave 
werkt onder jongeren en stelt 
zich graag voor: 
Als je vlucht laat je alles achter. 
Veel persoonlijke spullen, maar 
ook familie en vrienden. Ik ben 
Jaap van de Kamp en ben 
verantwoordelijk voor het 
jongerenwerk onder 
vluchtelingen, via stichting Gave. 
Ik hoop dat elke vluchteling 
minimaal één christelijke vriend 
heeft! Om samen plezier te 
hebben, maar ook om te praten 
over God.  
Ik organiseer veel activiteiten 
voor vluchtelingjongeren, zodat 
ze nieuwe vrienden kunnen 
maken.  

Ook help ik andere Nederlanders 
om beter met vluchtelingen om te 
gaan. God heeft ieder mens 
gemaakt, met een doel. Dat geloof 
ik. Ik wil investeren in anderen, 
zodat we samen zoeken naar God 
zoals in de bijbel beschreven. Voor 
dit werk krijg ik geen salaris.  
Help je mee om dit werk mogelijk te 
maken? Door jouw geld heb ik meer 
tijd voor vluchtelingjongeren! 
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Kopieerkosten (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 diaconie 
 
Voedselbank inzameling  
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.  
Deze keer is er vooral behoefte aan; 
kaas (verpakt), eieren, wc-papier, 
koffiepads en (limonade(siroop).  
Uiteraard kunt u ook andere 
houdbare(!) producten doneren.  
Wilt u liever een geldelijke gift geven 
dan kunt dit deponeren in de 
collectedoosjes die naast de kratten 
in de kerk staan of overmaken, dat 
kan dan via de bethelapp en via 
NL96INGB0663911494 t.n.v. 
Diaconie van de protestantse 
gemeente Zeist o.v.v. actie 
voedselbank, Bethel 19 februari. 
Van harte aanbevolen namens de 
diaconie. 
 
 
 



Overzicht collecte-opbrengsten 
diaconie vierde kwartaal 2022 
Bij deze ziet u een overzicht van de 
collecte-opbrengsten van het vierde 
kwartaal van 2022 voor de derde 
(en soms eerste) diaconale of 
Avondmaalscollecte. Mede namens 
de organisaties hartelijk dank voor 
uw gift! 
 
Collectedoel Datum Opbrengst 
 
St. Amcha 2-10 € 377,45 
Daar al Amal 9-10 € 435,05 
Nederlands Bijbelgenootschap 

30-10 € 341,05 
Najaarszendingscollecte  

6-11 € 471,30 
Hulp Oost-Europa  
  27-11 € 615,45 
Care4Aswan (Avondmaalscollecte) 

4-12 € 789,60 
Kerk en Samenleving  
  11-12 € 344,20 
Project Sije en Anne Harkema PNG 

11-12 € 526,50 
St. Bright Fame 24-12 € 585,35 
Samaritan Creations  
  25-12 € 652,65 
 
De collecte voor het project van Sije 
en Anne Harkema is door de 
wijkdiakenen afgerond tot €1000. 
De collecte voor St. Bright Fame is 
afgerond tot €750.    
 
Beste gemeenteleden 
Sinds een poosje lees ik dagelijks 
uit de Psalmen en doe dat op 
chronologische volgorde.  
Pas was Psalm 85 aan de beurt. In 
vers 10-12 staat:  
" Voor wie Hem eren is Zijn hulp 
nabij: 
Zijn glorie komt wonen in ons land, 
trouw en waarheid omhelzen elkaar, 
recht en vrede begroeten elkaar met 
een kus.  
Uit de aarde bloeit de waarheid op, 
het recht ziet uit de hemel toe"  
 
Met onze internationale community 
hebben we maandelijks een 
bijeenkomst waarin we de 
cultuurverschillen bespreken en hoe 
we daar het beste mee om kunnen 
gaan. Vaak komt het neer op 
verschillen tussen de cultuur van 
eer en schaamte hier en de cultuur 
van eerlijk zijn, waarheid in het 
Westen. Toen ik deze verzen las 
viel het mij op dat trouw vaak 
gebruikt wordt voor de cultuur van 
hier.  

Trouw zijn in je relaties, aan 
familie en vrienden staat hoog 
aangeschreven.  
Veel kinderen, ook volwassen 
kinderen bellen bijvoorbeeld 
dagelijks met hun moeder. Ik 
vroeg onze chirurg of hij dat ook 
deed, in de veronderstelling dat 
zo'n opgeleide man misschien de 
oude tradities wat losgelaten 
heeft. Maar ook hij belt dagelijks 
met zijn moeder.  
Soms gaat de trouw boven 
waarheid/eerlijkheid. Je blijft je 
vader of oom steunen ook al 
weet je dat hij iets verkeerds 
gedaan heeft. In de westerse 
samenleving gaat eerlijk zijn 
boven relaties. Al van jongs af 
aan leren we op school hoe we 
'positieve' feedback kunnen 
geven. Of we zeggen ronduit dat 
we iets niet lekker vinden of niet 
op iemands feestje kunnen 
komen. Dat zouden ze hier nooit 
doen!  
In de tekst van psalm 85 staat 
dat trouw en waarheid elkaar 
omhelzen als Gods glorie komt 
wonen in ons land. Voor mij 
betekent dat er dan twee 
verschillende culturen bij elkaar 
komen en elkaar omhelzen. 
Culturen die nogal eens met 
elkaar in de clinch liggen 
omhelzen elkaar. Culturen die 
elkaar vaak niet begrijpen vloeien 
samen. En de gevolgen daarvan 
zijn mooi: recht en vrede 
begroeten elkaar met een kus, uit 
de aarde bloeit de waarheid op, 
het recht ziet uit de hemel toe. 
Een tijd om naar uit te kijken! En 
soms zien we er al iets van 
gebeuren. Ik hier in Egypte en 
hopelijk jullie ook in Nederland. 
 
Hartelijke groeten, Martine 
 
 
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. De heer Jonkers zal 
de meditatie verzorgen. Na de 
pauze zullen de heer 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 een van ons aan! 
Ada, Hanna, Marianne, Janneco en 
Agnes. 
 
Ouderen (65+) Bijbelkring Bethel 
(OBB) 
Een nieuw thema en een nieuwe 
serie eenvoudige Bijbelstudies over 
‘de nacht een licht’. Op donderdag 
23 februari hopen wij elkaar voor de 
tweede keer in 2023 te ontmoeten 
om 10.00 uur in ’t Lichtpunt. De 
Bijbel ligt open bij Handelingen 
16:23-26 en het gaat over ‘Psalmen 
in de nacht’ ... gevolgd door een 
aardbeving. ‘Psalmen dreunen na!’ 
Iedereen is welkom. Een 
laagdrempelige Bijbelkring voor 
allen die graag overdag bij elkaar 
komen. 
Ds. F. van Roest tel. 06-38122955 
fvanroest0@gmail.com 
 
 
Yeshua-Israël-Geloofs-Groei-
Groep 
Hoe actueel is Hebr. 10:32-34?  
Hoe doorworstelen Israël en de 
Gemeente 'lijden' in onze tijd (vs. 
32)? In hoeverre zijn Israël en de 
Gemeente nu een schouwspel van 
smaad en verdrukking (vs. 33)? En 
wat te denken van gevangenschap 
en beroving van je bezit (vs.34)? 
Hoe is het mogelijk in dit alles toch 
blijdschap te oefenen? En hoe 
passen deze verzen in de 
Hebreeënbrief? We hopen deze 
vragen te bespreken op 
maandagavond 20 februari om 
19.30 uur bij Trudy en Rien van de 
Glind, Prinses Catharina Amalialaan 
118-45. Hartelijk welkom! 
 

 
Confessionele Beweging 
Een hartelijke uitnodiging voor de 
tweede samenkomst in het 
winterseizoen van de Confessionele 
Beweging in de Protestantse Kerk 
(afd, Utrecht) op dinsdag 21 februari 
a.s. Spreker op deze avond is ds. C. 
H, Wesdorp uit Zoetermeer, die ons 
graag wil vertellen over ''de preken 
van Augustinus''.   



'Kroonprins der predikers'. Hij leefde 
lang geleden, maar zijn preken 
blijken actueel te zijn! Vanaf 19.30 
uur staat de koffie/thee klaar, zodat 
we om 20.00 uur de avond willen 
openen.  
Het gebruikelijke adres: de wijkzaal 
van de Sionskerk te Zeist (Jacob 
Catslaan 73, hoek Oude 
Arnhemseweg). We ontmoeten u 
graag en neem anderen mee! 
 
Overige berichten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happietaria: lekker eten voor het 
goede doel 
Zin in een heerlijke maaltijd waarbij 
het mes aan twee kanten snijdt? U 
een smakelijk en gezellig etentje en 
tegelijk uw naaste vooruit helpen. 
Dat kan van 13 februari t/m 18 
maart bij Happietaria in Utrecht 
(Molen de Ster). Happietaria is een 
pop-up restaurant, opgezet door 
vrijwilligers. Alle winst gaat naar het 
goede doel. Dit jaar is dat een 
project van de christelijke 
organisatie Tearfund. In de 
Democratische Republiek Congo, 
Ethiopië en Zuid-Soedan zijn er veel 
gewelddadige conflicten binnen en 
tussen gemeenschappen. Tearfund 
bouwt aan vrede in deze landen en 
biedt de mensen daar een 
mogelijkheid een bestaan op te 
bouwen. Happietaria wil met het 
geld van de opbrengst van het 
restaurant dit project ondersteunen. 
Kijk voor meer informatie, het menu, 
de locatie en reserveren op 
https://www.happietaria.nl/utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schrijfworkshop: 
Natuurgedichten 
Houd je van spelen met woorden 
of geniet je graag van de natuur? 
Wil je eens proberen of creatief 
schrijven iets voor je is? Kom dan 
op 1 april naar de workshop 
natuurgedichten! Raak 
geïnspireerd door de prachtige 
natuur rond Huis ter Wege en 
vind woorden voor wat je ziet. 
Met behulp van creatieve 
opdrachten maak je kennis met 
een aantal dichtvormen. Aan het 
eind van de middag ga je naar 
huis met één of meer 
zelfgeschreven gedichten.  
De workshop wordt gegeven 
door Femke van Werkhoven, 
docent creatief schrijven.  
 
Het mooie is: deze workshop 
volg je niet alleen voor jezelf, je 
steunt er ook de restaveks in 
Haïti mee! 
Eén op de vijftien kinderen in 
Haïti is slaaf. In Haïti heet zo’n 
kind een restavek. Zij behoren tot 
de allerarmste kinderen van Haïti 
en Woord en Daad helpt hen al 
enkele jaren via onderwijs naar 
een betere toekomst.  
Daarnaast werkt Woord en Daad 
samen met de Haïtiaanse 
partnerorganisatie Restavek 
Freedom aan bewustmaking van 
dit grote probleem. De opbrengst 
van deze workshop is voor dit 
project, ‘Restaveks in Haïti’. 
 
Waar: in een mooi landhuis met 
prachtig uitzicht op omliggend 
groen: Huis ter Wege, 
Amersfoortseweg 17, Bosch en 
Duin 
Wanneer: Zaterdagmiddag 1 
april, 14.00-16.30 
Prijs: € 20,- 
Aantal personen: 6-12  
(geef je snel op, vol = vol!) 
Opgave uiterlijk 29 maart via 
woordendaadzeist@gmail.com 
Neem zelf een fijne pen en een 
schrift mee. 
U kunt ter plekke ook een pak 
(h)eerlijke koffie kopen; bonen of 
filter. 
 
 

Komende diensten  
Zondag 26 februari 2023  
10.00 uur ds. D.M. Van de Linde 
(Hattum) 
17.00 uur ds. M. Zeeman 
(Waddinxveen) 
 
 

 
 


