
 

 

 

Welkom! 

Op zondag 26 februari 2023 gaat in de 
ochtenddienst om 10:00 uur voor ds. 
D.M. van de Linde (Hattem) en bespeelt 
Edwin Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17:00 uur gaat ds. M. 
Zeeman (Waddinxveen) 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: Esther Oosterwijk, Karin de 
Kruijf, Frank Giebel, Charissa en Femke 
17.00 uur: Kelly de Hoop 
 

Kindernevendienst 
Vanwege de voorjaarsvakantie is er 
deze zondag geen kindernevendienst. 

 
Paasproject 2023 kindernevendienst 
Bethel - Op zoek naar wie Jezus is 
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal 
in de verhalen die we dit jaar op weg 
naar Pasen horen tijdens de 
Kindernevendienst. Jezus was een 
timmerman, maar Hij vertelde ook over 
God en deed wonderen. Hij wordt een 
profeet genoemd, maar Hij laat ook toe 
dat een vrouw die een in onze ogen 
“slecht” leven leidt Zijn voeten wast. In 
verschillende Bijbelverhalen zijn de 
mensen om Jezus heen in verwarring. 
Hoe kan het dat deze man sterker is 
dan de wind en het water, zonden 
vergeeft, en zegt dat Hij bij God 
vandaan komt. Wie is Hij toch? We 
gaan op zoek naar antwoorden op die 
vraag aan de hand van Bijbelteksten die 
ook al iets laten zien van de weg die 
Jezus aflegt naar het lijden en sterven 
aan het kruis en Zijn opstanding. Het 
draait daarbij steeds om deze vragen: 
Wie is Hij toch? Wat denken de mensen 
om Jezus heen? En is het Waar, welke 
waarheid ontdekken we over Jezus? 

 

Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Kosten voor digitale diensten (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 
 

 
 
 

Bijeenkomsten en 
kringen 

 

Gespreksgroep: Delen van 
verlies, verdriet en hoop 
Graag willen we u uitnodigen om in een 
kleine groep te praten over verlies en 
verdriet in uw leven. 
Het is soms moeilijk om, na het 
overlijden van een geliefde, hier over te 
spreken, zeker wanneer dat al wat 
langer geleden is. We willen dit met 
elkaar delen tijdens vier koffieochtenden 
waar we met elkaar in gesprek gaan. 
Deze gesprekken zullen in een 
vertrouwelijke sfeer gehouden worden 
en we gaan gezamenlijk de 
gespreksonderwerpen bepalen, waarin 
we ook de hoop niet willen vergeten. 
Vier ochtenden staan er gepland op:  
7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april.  
Locatie: De Mirror (onder de toren van 
de Nieuwe Kerk) 
Start: 10.30 uur 
 
Wilt u meer informatie/of aanmelden? 
Mien Dittmar-Breunesse 
m.dittmar@pgzeist.nl  
06-29355588 
 

Overige berichten 
 

Berichten van het team van 
kerkrentmeesters 
Alweer enige tijd maken we gebruik van 
het nieuwe geluidssysteem. Met het 
Beam- en Streamteam evalueren we de 
aanschaf. Uw feedback over het nieuwe 
geluidssysteem ontvangen we graag per 
mail en zullen we hierin meenemen. 
Vervolgens bespreken we dit met de 
leverancier.  
 
In verband met de jaarlijkse controle van 
de procedure sleuteloverdracht, vragen 
wij iedereen die een sleutel van de kerk 
bezit, dit te melden aan onze koster 
Gert Verweij (g.verweij@pgzeist.nl). 
 
Verder herinneren we u aan de Actie 
Kerkbalans. Wanneer u uw enveloppe 
nog thuis heeft liggen, wilt u deze dan 
inleveren? Dat kan via de collecte of 
rechtstreeks bij het Kerkelijk Bureau. 
 
Met groet, 
Caroline den Ouden 
(c.denouden@pgzeist.nl), Gerard 
Steenbeek (g.steenbeek@pgzeist.nl), 
Danielle van Vliet-van Norel 
(d.vanvliet@pgzeist.nl) 
 

 
 
 
 
 

Zondag 26 februari 2023  

Jaargang 22.09 

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: Cees 
Bourgeois, Jacobine Hogendoorn en Ies Visser 

e-mail: bethel.nieuws@pgzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 
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Liturgie in de lijdenstijd 
In de diensten tot aan Pasen worden er 
muzikaal gezien verschillende accenten 
gelegd, we maken daarbij dankbaar 
gebruik van de diversiteit die we binnen 
Bethel kennen. We oriënteren ons bij de  
keuze van de liederen aan de zondagen 
van de lijdenstijd, zoals die ook in het 
zondagrooster van de PKN te vinden 
zijn. De psalm van deze zondag 
(zondag invocabit: roept Hij mij aan) is 
psalm 91. Vandaag zingen we deze 
Psalm met het lied ‘mijn toevlucht’ van 
Sela. Aan het begin van de lijdenstijd 
mogen we God aanroepen. Hij zal ons 
antwoorden en Zijn vleugels 
beschermend om ons heen leggen. Hij 
vertrouwt ons toe aan Zijn engelen, die 
ons zullen dragen. In dit vertrouwen 
mogen we toeleven naar Pasen. In de 
weken die volgen zullen we liederen uit 
de volgende tradities zingen: 
Opwekking, Taizé, Hemelhoog, 
Liedboek 2013. Diverse gemeenteleden 
zullen dit muzikaal vormgeven. Soms 
met orgel, dan weer met piano, zang, 
cajon, fluit, etc. Met Palm Pasen hopen 
we een kinderkoor een aantal liederen 
te laten zingen en met Pasen is er een 
gelegenheidskoor voor volwassenen. 
We zullen elke zondag een korte 
toelichting op het Bethelnieuws 
plaatsen. 
 
Hartelijke groet van de 
liturgiecommissie, 
Anne Stoppels, Edwin Droogendijk, Jan-
Peter Swager, Jasper van Schaik, 
Maaike van Kalkeren, Naomi 
Ploeg, Theo van den Bos, Willeke 
Schmohl, Willine Sonnenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paaskoor Bethel 
Net als vorige jaren willen we voor 
1e Paasdag weer een gelegenheidskoor 
formeren om een aantal liederen (in 
combinatie met gemeentezang) ten 
gehore te brengen. Daarom deze 
oproep aan alle zanglustigen die daarin 
tijd en energie willen steken, om je op te 
geven bij Theo van den Bos 
(t.vandenbos@solconmail.nl). 
Muziek en data voor repeteren volgen 
dan z.s.m. 

 

Komende diensten 
 
Zondag 5 maart 2023  
10.00 uur ds. G.J. van den Bos (Ede) 
17.00 uur ds. J. van de Ende (Zeist) 
 
 

mailto:t.vandenbos@solconmail.nl

	Collecten

