
 

 

Welkom! 
Op zondag 5 februari 2023 gaat in de 
ochtenddienst om 10:00 uur voor ds. 
W.G. Sonnenberg (Ede) en bespeelt 
Edwin Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17:00 uur gaat ds. C.A. van 
der Graaf (Veenendaal) 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. Ook is er na afloop koffie etc.  
 
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. 
 
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: Dorien / Geerlof Tukker, 
Yvanca van Essen, Marieke Pap, Anne, 
Veerle en Anne 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 5 
februari 2023 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 6 
 
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Ada van Dijk)  
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van de 
preekstoel (Mirthe van der Tol en Emma 
Remmerde)  
Groep 5 en 6 - in de school via de 
achteruitgang Verlengde Slotlaan zijde 
(Annelous Michielsen en Charlotte) 

 

Bij de kleuters wordt verteld over Jozef 
en zijn broers (Genesis 41-44). 

Dit verhaal is het vierde in een serie 
over Jozef. Jozef heeft de dromen van 
de schenker en de bakker uitgelegd. 
Zelf zit hij nog in de gevangenis. Het lijkt 
of de schenker Jozef vergeten is.  De 
kinderen horen vandaag het verhaal van 
de dromen van de farao. Ook wordt 
verteld over de ontmoeting tussen Jozef 
en zijn broers. De kinderen horen dat 
God blijft zorgen, ook als het leven 
moeilijk is.  

Bij de andere groepen wordt verteld 
over Elia op de Horeb (1 Koningen 19). 
Elia heeft bewezen dat alleen de HEER 
de levende God is. Afgod Baäl stelt 
niets voor. Toch vreest Elia voor zijn 
leven. Hij is bang dat koning Achab 
wraak zal nemen. Hij vlucht en weet niet 
meer wat hij moet doen. Hij wil zo niet 
leven. Dan zoekt God hem op. 
Allereerst laat Hij Elia eten en drinken. 
Dat heeft zijn lichaam nodig in de 
woestijn. Daarna laat God Elia zichzelf 
zien in een zachte bries. Zo liefdevol is 
Hij, ook voor Elia. De angst verdwijnt. 
Ten slotte vertelt God dat Elia niet de 
enige is die in de HEER gelooft. Er zijn 
nog zevenduizend anderen. Elia gaat 
daarna weer verder met zijn werk voor 
God. 

 

Collecten 
1e Diaconie (Stichting De Hoop) 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Collecte Werelddiaconaat (D) 
 

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 

Derde collecte zondag 5 
februari 2023: St. 
Verpleegkundigen voor Israël 
(VVI) 
Vorige week vond op veel plaatsen de 
Holocaustherdenking plaats. Wellicht 
bent u (ook) geraakt door de woorden 
die hierbij uitgesproken zijn en maakt u 
zich eveneens zorgen over allerlei 
vormen van antisemitisme, die steeds 
vaker zich weer voordoen. 
In de laatstverschenen nieuwsbrief van 
de PKN wordt o.a. hieraan gerefereerd; 
onze kerkorde zegt “ken de wortels van 
het christendom, koester die, ga de 
relatie met het levende Jodendom aan 
en bestrijd antisemitisme”. Draagt dit 
mede ertoe bij dat de donateurs van VVI 
vrijwel allen christenen zijn en dat in 
veel gemeenten VVI op het 
collecterooster staat? Het verheugt mij 
dat nu ook (voor het eerst) in onze 
gemeente wordt gecollecteerd voor VVI. 
VVI ondersteunt verschillende, 
voornamelijk kleinschalige, 
verpleegkundige projecten in 
ziekenhuizen en verpleeg- en 
zorginstellingen in Israël, waaronder het 
bekende Beth Juliana.  
VVI is al bijna 45 jaar actief, eerst met 
het faciliteren van Nederlandse 
vrijwilligers, die als verpleegkundigen 
hun diensten wilden inzetten op diverse 
plaatsen verspreid in Israël. De laatste 
25 jaar is het accent geheel komen te 
liggen op het financieel ondersteunen 
van verpleegkundige projecten in Israël. 
Drie keer per jaar brengt de VVI een 
brochure uit, waarin een specifiek 
project onder de aandacht van de 
donateurs wordt gebracht. De VVI kent 
eigenlijk geen andere kostenposten, 
mede omdat zij alleen met vrijwilligers 

 

Zondag 5 februari 2023  

Jaargang 22.06 

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: bethelnieuws@pgzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

Deze week verzorgd door:  
Kelly de Hoop 
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werkt. Meer informatie vindt u op: 
https://verpleegkundigenvoorisrael.nl/  
Vanzelfsprekend beveel ik deze collecte 
van harte bij u aan. 
Albert van der Woude (voorzitter VVI) 
 

Verslag vanuit de  
kerkenraad 
Br. Roosendaal opende de vergadering, 
waarna opnieuw met elkaar van 
gedachten werd gewisseld over een 
hoofdstuk uit het boek Dialoog, dans en 
duel. In 2023 bestaat het moderamen 
uit ds. Van Schaik, de brs. Roosendaal, 
Versteeg en Oosterhuis en de zrs. Van 
Eck en Den Ouden. Vanaf nu wordt er 
elke vergadering weer een 
aandachtsveld besproken en ditmaal 
was dat het pastoraat. Het consistorie 
bezint zich erover hoe pastoraat vorm te 
geven omdat de eerdere keuze voor 
vraag-gestuurd pastoraat niet 
toereikend is. De kerkenraad heeft de 
diensten rondom kerst positief 
geëvalueerd.  De kerkrentmeesters 
hebben een eerste presentatie gegeven 
van plannen voor verbouwing van het 
Lichtpunt en zullen nu als eerste stap in 
overleg gaan met de gemeente om te 
bezien wat (planologisch) haalbaar is. 
Ook is besloten tot een bijdrage aan 
Daar al Amal gedurende nog 2 jaar, van 
€ 6.000,- per jaar. Maar niet alleen 
financiële ondersteuning is van belang. 
Er is besloten om het kinderkerstfeest 
dit jaar op zaterdag 23 december te 
vieren omdat er anders drie diensten op 
zondag 24 december zouden zijn. Op 
22 februari zal er een extra 
kerkenraadsvergadering zijn waarin het 
rapport van de IZB over de uitkomst van 
de Focus-scan wordt besproken en 
moet worden besloten of Bethel verder 
gaat met dit traject. Hoewel een beperkt 
aantal mensen hier gebruik van maakt 
blijft de bank met de 1,5 meter 
gehandhaafd, Er is elders in de kerk 
voldoende ruimte voor anderen.  
Zr. Heitink besluit de vergadering door 
een avondgebed te lezen. 
 

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 

Bethel gemeenteweekend  
21 - 23 april 

Jaaa… we gaan weer op 
gemeenteweekend! De voorbereidingen 
zijn in volle gang, er ligt al veel leuks! 
Als locatie hebben we De Blauwe 
Schuur in Amerongen, voor sommigen 
een mooie bekende plek. Het thema is 
dit jaar KLEURRIJK. Het is een 
gezellige accommodatie, goed 
bereikbaar (ook als daggast) en u/jij 
mag er met je eigen tent kamperen. 
Komt u/jij ook? Een mooi weekend voor 
jong en oud: samen God zoeken, 
gezelligheid, zingen, ontspanning, sport, 
kampvuur en nog veel meer! De 
investering voor het weekend is: 
volwassene € 55,- | 3-16 jarige € 40,-. 
Als daggast is het € 27,- | 3-16 jarige € 
17,-, inclusief een heerlijke 
avondmaaltijd. Kinderen <3 jaar gratis. 
Gezinnen betalen voor maximaal 2 
kinderen om het financieel toegankelijk 
te houden. De inschrijving opent a.s. 
zondag 5 februari om 13.00u. Zet 
uw/jouw timer en schrijf je snel in zodat 
je de keuze hebt om te kamperen of in 
De Blauwe Schuur een bed te 
bemachtigen. Inschrijvingen vanaf 5 
februari 13.00u worden op volgorde van 
binnenkomst verwerkt. 
Je kunt je inschrijven via: 
www.bethelzeist.nl/gemeenteweekend 
of zie de link in de Bethel-app. 
 
Kleurrijke groet: Corlinde, Dorien, 
Harreld, Jaap, Lia, Wendy, Matthijs, 
Judith en Aart 
 

Overige berichten 
 
Wie gaat er mee naar  
Opwekking? 
Samen kamperen, gezamenlijke 
diensten, inspirerende workshops, een 
tof tiener- en jongerenprogramma, veel 
plezier en eenheid in Christus: een paar 
steekwoorden die de jaarlijkse 
Pinksterconferentie van Opwekking 
omschrijven. Een conferentie die dit jaar 
van 26 t/m 29 mei plaats vindt in 
Biddinghuizen. Kijk voor meer informatie 
op 
www.opwekking.nl/pinksterconferentie. 

Afgelopen jaren zijn we met een groepje 
mensen vanuit de Bethelgemeente naar 
Opwekking geweest. Een mooie 
ervaring om zo een aantal dagen met 
elkaar op te trekken, geïnspireerd te 
raken door de diensten en workshops, 
samen een keer bakkie koffie te drinken. 
Ook dit jaar zouden we het leuk vinden 
om met andere Bethelmensen een 
groep van kampeerders te vormen, 
waarbij we samen op een veld staan. 
Vrijblijvend, met ruimte om spontaan 
samen iets te doen.  
 
Ga je met ons mee? Of je nu jong of 
oud bent, alleen of met een gezin, al 
jaren gaat of nog nooit geweest bent: 
van harte welkom! Meld je bij voorkeur 
voor 1 april 2023 aan via  
kellydehoop1234@gmail.com of 06-
18097661. Ook als je nog vragen hebt, 
of graag mee wilt maar tegen een 
praktisch punt aanloopt, mail of bel 
gerust. 
 
Aart & Kelly Otten-de Hoop 

Vraag van/voor de bewoners 
van de Looborch 
Ook in de Looborch wordt elke 
zondagochtend een dienst gehouden, 
beneden in het restaurant. Hiervoor 
worden de bewoners, die dat willen, 
opgehaald en teruggebracht. Carola van 
Zanten, de geestelijk verzorger, vraagt 
ons om 1x per 6 weken hierbij te willen 
helpen. Op dit moment komt het voor 
dat er soms maar 1 vrijwilliger is en 
kunnen dan mensen niet naar de 
kerkdienst. 
Wil je meedoen? Bel of mail dan naar: 
Carola van Zanten: 030-6929700,  
carolavanzanten@zorggroepcharim.nl.  

 

Komende diensten 
 
Zondag 12 februari 2023  
10.00 uur ds. W.J. van Schaik 
17.00 uur dr. M. Verduin (Zeist) 
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