
 

Zondag 1 januari 2023 
Jaargang 22.01 
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 1 januari 2023 in de 
ochtenddienst om 10.30 uur gaat voor 
onze wijkpredikant ds. W.J. van Schaik 
en bespeelt Edwin Droogendijk het 
orgel. Voor de dienst van vanmiddag om 
17.00 uur is het niet mogelijk gebleken 
een predikant te vinden. Er is dus geen 
dienst. 
 
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 
10:30 uur - Marjolein Immink, Nathan 
of Arianne Flier, Henrike of Robbert 
Meuleman-De Jong, Julia van 
Kalkeren, Froukje Dittmar  
 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
1 januari 2023 is er geen 
kindernevendienst. 
 
Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Koffiedrinken na de dienst (K) 
 
Collecten na afloop van de 
eredienst 
Uw bijdrage geven kan op meerdere 
manieren. Als u de dienst in de 
Nieuwe Kerk bijwoont, staan er na 
afloop in de hal 3 collecteschalen 
klaar. De zendingsbusjes bij de 
uitgang zijn ook in gebruik. 
Daarnaast kunt u uw gift geven via 
de QR-code, deze link of de 
BethelApp.  
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 !!!! 
 
Tweemaal per maand 
koffiedrinken 
Op verzoek van vele kerkgangers 
kan er nu tweemaal per maand koffie 
worden gedronken na de dienst.  
Er hebben zich namelijk voldoende 
mensen (vrouwen, maar ook 
mannen) aangemeld om hieraan 
mee te helpen, bedankt alvast!  
Het rooster is inmiddels rond voor de 
eerste helft van 2023. 
 

In principe is er koffiedrinken op de 
eerste en derde zondag in de maand, 
maar door bijzondere diensten kan dat 
wisselen. Houdt u daarom Bethelnieuws 
in de gaten!  
Koffiedrinken na de dienst kan bijdragen 
om de onderlinge band in de gemeente 
te verstevigen, zeker voor nieuwe 
kerkgangers in onze wijk. 
 
Mocht u vragen en/of aanvullende 
opmerkingen hebben, laat het mij dan 
weten. 
Groeten, Elly van Beek 
vanbeek.debruijn.elly@gmail.com 
 
Vanuit de diaconie 
 
Giftenoverzicht Wijkgemeente Bethel 
periode oktober-december 2022: 
Voor Bethel Bezoekdienst: 
via mw v. B.  van N.N  : € 20,- 
via mw E  van fam Z  : € 20,- 
Hartelijk dank voor uw giften! 
 
 
Bijeenkomsten en kringen 
 

 
 
 
Uitnodiging ouderenkring "De Bron" 
Woensdagmiddag 11 januari is er weer 
kring in ‘t Lichtpunt´ bij de Nieuwe Kerk. 
We starten om 14:30 uur. Ds. van 
Dijk zal de meditatie verzorgen. Na de 
pauze zal dhr. Breunesse ons een en 
ander vertellen over de geschiedenis 
van de Voorheuvel in de jaren 50.  
We zien er naar uit u te ontmoeten! 
Namens de commissie,  
Agnes de Koning 
 
Komende diensten  
Zondag 8 januari 2023 
10.00 uur ds. A.J. Zoutendijk  
17.00 uur dr. F.G. Immink 
 
 
 


