
Zondag 29 januari 2023 

Jaargang 22.05

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 29 januari 2023 is het 
Avondmaalszondag. Zowel in de 
ochtenddienst om 10.00 uur als in 
de middagdienst  van 17.00 uur 
gaat onze wijkpredikant ds. W.J. 
van Schaik voor. In de dienst van 
10.00 uur bespeelt Frank van 
Zuidam het orgel. In de dienst om 
17.00 uur wordt orgel gespeeld 
door Leen Mijnders.

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: Rosalie de Wit, Martin 
Roozendaal, Marieke van den 
Brink, Lionson de Jong en Jurne 
Hacklander.
17.00 uur: Joke Barth.
 

Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 29 januari 2023 is er 
kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 8.
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/m 8 - in de school via de 
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
zijde (Gert Jan Baan en 
Elsemarije)

Bij de kleuters wordt verteld over 
Jozef in de gevangenis (Genesis 
39:7-23 en 40:1-23). 
Dit verhaal is het derde in een serie
over Jozef. De kennismaking met 
Jozef stond de eerste les centraal, 
in de tweede les ging het over 
Jozef de dromer en Jozef de slaaf. 
De kinderen luisteren vandaag 
naar het verhaal van Jozef en de 
vrouw van Potifar en dat van de 
dromen van de schenker en de 
bakker. De kinderen ontdekken dat
God voor Jozef blijft zorgen, zowel 
bij Potifar als in de gevangenis. De 
kinderen weten dat zij God moeten 
gehoorzamen. God weet wat goed 
voor hen is, want Hij houdt van 
hen.

Bij de andere groepen wordt 
verteld over Elia die offert op de 
Karmel (1 Koningen 18).
Drie jaar heeft het niet geregend en
is er hongersnood in Israël. Nu 
vindt God het genoeg. Koning 
Achab geeft de profeet Elia de 
schuld, omdat hij deze droogte als 
straf van God heeft aangekondigd. 
Elia reageert dat koning Achab de 
problemen aan zichzelf te wijten 
heeft. Hij vereert immers afgoden 
en wil niets meer met de God van 
Israël te maken hebben. Wie heeft 
er gelijk? Elia voelt zich uitgedaagd
te bewijzen dat God de enige ware 
God is. Zo komt er een wedstrijd, 
een krachtproef, tussen hem en de 

profeten van Baäl. Beiden zullen ze
een offer brengen, maar het vuur 
moet van hun god komen. De God 
die het vuur aansteekt uit de 
hemel, is de levende God. Heel het
volk, dat van de HEER is 
afgedwaald, is toeschouwer. De 
uitslag is geen verrassing: de 
HEER is God!

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Stookkosten (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
Avondmaalscollecte zondag 
29 januari 2023 
De Avondmaalscollecte van deze 
zondag is bestemd voor onze 
sponsorkinderen: Jorge en Eduard.

Jaarlijks wordt gecollecteerd voor 
deze jongens waarmee we het 
minimale bedrag van € 792,- per 
jaar proberen op te halen. Deze 
twee jongens kunnen (mede) 
dankzij onze steun naar school; 
Jorge (9 jaar) komt uit de Filipijnen 
en Eduard José (13 jaar) uit 
Colombia. In beide landen is het 
voor veel kinderen niet gebruikelijk 
om naar school te gaan, omdat hun
ouders het niet kunnen betalen. 
Naast dat ze christelijk onderwijs 
krijgen, ontvangen ze ook 
medische zorg, maaltijden en 
kleding.

Namens deze jongens heel erg 
bedankt!
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De wijkdiaconie beveelt deze 
collecte van harte bij u aan, 

Marion Deelen.

Paasgroetenactie 
Ook dit jaar doet Bethel weer mee 
met de Paasgroetenactie, een 
bemoedigende groet met Pasen 
aan gedetineerden. In de bijlage bij
dit Bethelnieuws vindt u meer 
informatie over deze actie, evenals 
de link om kaarten te bestellen. 

Kaarten Paasgroetenactie

Jeugd

Klok luiden
Wist je dat onze koster Gert 
Verweij elke zondagochtend om 
9.45 uur in de kerktoren is om de 
klok te luiden? Je dacht misschien 
dat dat automatisch ging? Nou, 
nee dus! In de toren hangt een 
lang dik touw waarmee de klok met
de hand geluid wordt. Lijkt het je 
nou leuk om dit ook een keer te 
doen, meld je dan aan! Kinderen 
(vanaf 6 jaar) en jongeren kunnen 
zich per mail aanmelden 
(w.sonnenberg@pgzeist.nl). Je 
krijgt dan bericht welke zondag je 
mag komen en waar je je kunt 
melden.

Torenrondleiding
En nog een berichtje uit de toren .� �
Ben je nou benieuwd hoe het er in 
de toren uitziet, meld je dan gauw 
aan voor een rondleiding. In kleine 
groepjes kun je met onze koster 
Gert Verweij mee de toren in. Dit 
zal worden gedaan op de 
zondagen waarop er koffie drinken 
is. Omdat het her en der in de toren
nogal smal is en de trap niet zoals 

thuis, kunnen we er alleen met 
kleine groepjes in. Er is steeds plek
voor zo’n 5 à 6 personen. Ook hier 
welkom vanaf 6 jaar. Ouders 
begeleiden hun kleine kinderen. Bij
groot succes breiden we deze 
rondleidingen wellicht uit voor 
overige gemeenteleden, maar we 
starten bij de jeugd. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar 
w.sonnenberg@pgzeist.nl

Je wordt dan voor een zondag 
ingedeeld en ontvangt hierover 
bericht.

Kringen
Uitnodiging ouderenkring
"De Bron"
Woensdagmiddag 1 februari is er 
weer kring in 't Lichtpunt' bij de 
Nieuwe Kerk. We starten om
14.30 uur. Ds. Van de Meer zal de 
meditatie verzorgen. 

Na de pauze zal Boudina Dittmar 
een creatieve workshop verzorgen.
Het ziet er veelbelovend uit.

Hartelijk welkom!

Namens de commissie, Agnes de 
Koning.

Overige berichten

Schilderen op de Wittenberg.
Help je mee?
Bij de Wittenberg zijn we intern 
aan het verbouwen. Er is veel 
schilderwerk te doen. We zoeken 
mensen die ons in februari 
doordeweeks willen helpen met 
schilderen. Vind je het leuk om te 
verven en ruimtes te zien 
opknappen? Je zou ons enorm 
helpen. Je kunt alleen komen 
maar ook met een groepje. Zo leer
je elkaar op een andere manier 
kennen. Interesse? Meld je aan bij
onze directeur Frans Hoogendijk, 
hoogendijk@dewittenberg.nl

Komende diensten 
Zondag 5 februari 2023
10.00 uur: ds. W.G. Sonnenberg 
(Ede)

17.00 uur: ds. C.A. Van der Graaf 
(Veenendaal)
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