
Zondag 19 maart 2023 

Jaargang 22.12

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: 
Cees Bourgeois

Welkom!
Op zondag 19 maart 2023 gaat in 
de ochtenddienst om 10.00 uur 
voor onze wijkpredikant ds. W.J. 
van Schaik en bespeelt Martin den 
Boer het orgel. In de dienst om 
17.00 uur gaat ds. A. Juffer 
(Wageningen) voor en wordt het 
orgel bespeeld 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. Ook is er gelegenheid 
na afloop van de ochtenddienst 
voor koffie- en theedrinken en voor 
de jeugd limonade.

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)

tel. 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 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: Yvanca van Essen, 
Dorien Geerlof Tukker, Marieke 
Pap, Anne, Veerle en Anne.
17.00 uur: Geen oppasdienst.
 

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de 
groepen 1 tot en met 6.
Groep 1 en 2 - in de zaal achter
't Lichtpunt (Ilse Mertens)
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links 
van de preekstoel (Niels Mertens)
Groep 5 t en 6 - in de school via de
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
(Annette Feenstra en Charlotte)
In de kindernevendienst is er 
aandacht voor het onderstaande.

Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de 
hemel komt?
Johannes 6:25-36, 41-51
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 zegt dat Hij bij 
God vandaan komt? Wie is Hij 
toch?

Deze zondag is de vierde van een 
blok met zeven verhalen rond de 
vraag wie Jezus is. Vandaag staat 
Johannes 6:25-36, 41-51 centraal: 
Jezus legt aan de mensen uit dat 
Hij het hemelse brood is. Jezus 
komt bij God vandaan. Zoals we 
door brood leven ontvangen, zo 
ontvangen we door Jezus' sterven 
eeuwig leven.

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Muzikale bijdragen erediensten  
(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.

Rondom de 
ochtenddienst
Catechesedienst 19 maart: 
De ochtenddienst is vandaag een 
catechesedienst. Een dienst voor 
iedereen, maar in het bijzonder 
voorbereid met alle catechisanten. 
De afgelopen weken hebben we 
tijdens de catecheses ons verdiept 
in het evangeliegedeelte voor deze 
zondag, uit Johannes 9. Het gaat 
hier over de genezing van de 
blindgeborene, waarbij Jezus 
duidelijk maakt dat Hij in de wereld 
is gekomen om de ogen van ons 
mensen te openen voor het Licht. 
Er hoeft niet langer op de tast te 
worden geleefd, want er valt Licht 
op ons bestaan. Ook de liederen 
en de gebeden van deze zondag 
zijn in samenwerking met de 
catechisanten gekozen. Zo 
proberen we voor jong en oud te 
bevorderen dat we in de eredienst 
het contact met God en met elkaar 
mogen beleven.

Ik wens u een gezegende dienst 
toe!

Ds. Jasper van Schaik
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Jeugd
Goede Vrijdag kinderviering
Op 7 april om 10.00 uur is er weer 
de Goede Vrijdag kinderviering. Zet
je de datum vast op de kalender? 
En vergeet niet om vast je 
vriendjes/vriendinnetjes uit te 
nodigen!

Bijeenkomsten en 
kringen

Yeshua-Israël-Geloofs-Groei-
Groep
Maandagavond 20 maart om 19.30
uur bij Trudy en Rien van de Glind 
staat Hebreeën 10:35 op het 
programma: Dat gaat over 
vrijmoedigheid: wat is 
vrijmoedigheid? Heeft het ook met 
emotie te maken? Zo ja, hoe dan? 
Over welke vrijmoedigheid gaat het
hier? Kun je je vrijmoedigheid ook 
kwijtraken? Zo ja, op wat voor 
manier(en)? Hoe kunnen we onze 
vrijmoedigheid bewaren of 
terugkrijgen? Wat levert 
vrijmoedigheid op? Als reactie 
waarop geven de Hebreeën en wij 
de vrijmoedigheid niet prijs?

Hartelijk welkom op Prinses 
Catharina Amalialaan 118-45.

Ouderen (65+) Bijbelkring 
Bethel (OBB)
Een nieuw thema en een nieuwe 
serie eenvoudige Bijbelstudies over
‘de nacht een licht’. Op donderdag 
23 maart hopen wij elkaar voor de 
derde keer in 2023 te ontmoeten 
om 10.00 uur in ’t Lichtpunt.
De Bijbel ligt open bij Psalm 23. 
Thema is ‘In het dal’.

Denkend aan Psalm 22 en 23 en 
de woorden van Jezus aan het 
kruis (Mattheüs 27:45) over 
‘verlaten zijn’ krijgt deze Herder 
psalm een diepe glans. Iedereen is
welkom. Een laagdrempelige 
Bijbelkring voor allen die graag 
overdag bij elkaar komen.

Ds. F. van Roest
tel. 06-38122955 
fvanroest0@gmail.com

Komende diensten 
Zondag 26 maart 2023
10.00 uur: Prop. W. Koudijs (Zeist)

17.00 uur: ds. C.M.A. van Ekris 
(Zeist)
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