
  
Zondag 5 maart 2023  
Jaargang 22:10 
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:  
Pieter Roos 
 
Welkom! 
Op zondag 5 maart 2023 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat 
ds. G.J. van den Bos (Ede) voor 
en bespeelt Martin den Boer het 
orgel. Reageren op de dienst? 
Mail of bel dan naar Gert van 
den Bos, email: 
gertvandenbos@solcon.nl of  
bel 06-49344316. 
 
In de dienst om 17.00 uur gaat 
ds. J. van de Ende (Zeist) voor 
en 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, 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 - Anne van den Bos, 
Erik van de Pol, Tabitha Kevelan 
en Sem van Ekris, Abbe 
Schipper 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op 
zondag 5 maart 2023 is er 
kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 6 
 
Groep 1 en 2: in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Bart van Zijl) 
Groep 3 en 4: in de Mirror, links 
van de preekstoel (Ingeborg 
Randewijk) 
Groep 5 en 6: in de school via de 
achteruitgang Verlengde 
Slotlaan zijde (Annette Feenstra 
en Milou) 
 
In de kindernevendienst wordt 
gewerkt aan het Paasproject. 
 
Wie is Hij, dat de wind en het 
water Hem gehoorzamen?  
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.  
Deze zondag is de tweede van 
een blok met zeven verhalen 
rond de vraag wie Jezus is. 
Vandaag staat Marcus 4:35-41 
centraal: Jezus zorgt ervoor dat 
een storm op het meer gaat 
liggen, waardoor de leerlingen 
zich afvragen wie Hij toch is. 
Zelfs de wind en het water doen 
wat Hij zegt. Door dit wonder 
wordt het de leerlingen duidelijk 
dat Jezus gezag heeft over de 
natuur. De natuurelementen 
luisteren naar zijn bevelen. Hoe 
kan dat? Het moet wel 
betekenen dat Jezus bij God 
hoort, want de enige die macht 
heeft over de schepping is God 
zelf.  
 
Voor de jongste kinderen richten 
we ons op Jezus die ervoor zorgt 
dat de storm op het meer tot rust 
komt. Voor de oudere kinderen 

richten we ons op de vraag: ‘Wie 
is Jezus toch? Zelfs de wind en 
het water doen wat Hij zegt.' 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Voorjaarszendingsweek (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 
 
Na de dienst ontmoeting 
in ’t Lichtpunt bij 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!!!! 
 
Vanuit de diaconie 
Derde collecte zondag 5 
maart: 
voorjaarszendingscollecte 
Vier keer per jaar wordt in 
wijkgemeente Bethel de 
zendingscollecte gehouden.  
Zondag 5 maart wordt hiervoor 
weer gecollecteerd, dit zal de 3e 
collecte zijn. De helft zal 
bestemd zijn voor onze 
uitgezondenen en de helft voor 
de GZB/IZB. Ook de opbrengst 
van de zendingsbussen gaat 
naar deze doelen. De GZB-
voorjaarscollecte is nu bestemd 
voor Malawi. De kerk in Malawi 
ziet het als haar roeping om 
antwoord te geven op de 
groeiende invloed van de islam. 
In steeds meer gemeenten 
worden trainingen gegeven 
waardoor mensen worden 
toegerust om het Evangelie met 



hun naaste te delen. Dankzij die 
trainingen komen velen tot 
geloof. Zie voor meer info: 
www.gzb.nl 
 
Gemeenteleden van onze 
Bethelgemeente zijn verbonden 
met zending en missionaire 
projecten. Dit zijn Corrie van 
Maanen, Marco & Agnes, 
Martine, Tera, Anne en de 
Pioniersplek Daar al Amal (Huis 
van Hoop) in Zeist. De 
missionair ouderlingen en 
diakenen willen graag dat wij als 
gemeente naast morele 
ondersteuning en gebed ook 
financieel het werk van 
uitgezondenen steunen door 
middel van collecten. We zijn blij 
dat hiermee meer aandacht 
gelegd wordt bij werkers en 
projecten waarmee wij ons als 
gemeente verbonden weten en 
hopen dat dit ook leidt tot meer 
betrokkenheid bij het missionaire 
werk dichtbij en ver weg! 
 

  
Collecte op Biddag 2023: 
Stichting Mission Aviation 
Fellowship  
Op 8 maart is het Biddag en is 
de derde collecte bestemd voor 
Stichting MAF (Mission Aviation 
Fellowship).  
MAF vliegt naar de meest 
afgelegen gebieden om o.a. 
medische hulp, noodhulp en 
ontwikkelingswerk te leveren. 
Met deze collecte willen we in 
het bijzonder geld inzamelen 
voor de ambulancevluchten die 
worden gemaakt. In 26 landen 
wordt MAF gebeld als er 
levensbedreigende situaties zijn; 
jaarlijks krijgt MAF meer dan 
2000 telefoontjes voor een 
ambulancevlucht. Afgelegen 
dorpen zijn niet te bereiken met 
een ambulanceauto. Een 
wandeltocht naar de 
dichtstbijzijnde kliniek duurt al 
snel drie dagen. Een MAF-
vliegtuig redt levens door 
jungles, bergen en gevaarlijke 
gebieden te overbruggen.  
Met uw gift kan MAF dit blijven 
doen!  
 
Van harte willen wij deze 
collecten aanbevelen. 
 

 
 

Vanuit de 
kerkenraad 
Nadat de gemeente op 24 
januari is gehoord heeft de 
kerkenraad in een extra 
vergadering de volgende 
besluiten genomen: 
1. In onze wijkgemeente zal 

vanaf 12 maart uit de NBV 
2021 worden gelezen. Ook 
wordt uitgangspunt dat we 
liederen uit het Nieuw 
Liedboek 2013, Weerklank 
en Hemelhoog zingen maar 
nog steeds is het mogelijk 
dat de (wijk- of gast-) 
predikant een lied uit een 
andere bundel opgeeft.  

2. De IZB heeft op basis van 
de eerder door 
gemeenteleden ingevulde 
scan een rapport 
uitgebracht. Dit rapport 
vermeldt de uitkomsten van 
de scan en geeft een advies 
voor een Focus-traject. Die 
uitkomsten van de scan zijn 
ook op de gemeenteavond 
met u gedeeld. Naar 
aanleiding van het rapport 
heeft de kerkenraad 
besloten dat we ons eerst 
als kerkenraad moeten 
bezinnen over “wat Bethel 
nodig heeft”. Als dat helder 
is kan worden beslist of 
Focus de aangewezen weg 
is om te werken aan de 
doelen die we ons stellen. 
Voor dit moment wordt waar 
het betreft het Focus-traject 
pas op de plaats gemaakt. 
Uiteraard wordt de 
gemeente op termijn nader 
geïnformeerd over dit 
proces van bezinning en 
reflectie.  

 
Bijeenkomsten en 
kringen 
Biddagdienst voor kinderen 
Woensdagmiddag 8 maart zal er 
in de Grote Kerk een kerkdienst 
voor kinderen (4-12 jaar) worden 
gehouden. Ds. G.M van Meijeren 
zal in deze dienst voorgaan. Aan 
deze dienst zullen kinderen/ 
jeugd van onze gemeente een 
bijdrage leveren bij de 
schriftlezing, pianobegeleiding 
en het collecteren. Voorafgaand 
aan de dienst verzamelen we 
producten voor de Voedselbank. 

De kinderen mogen het zelf 
neerleggen bij of in de kratten. 
Het zou mooi zijn als uw kind 
zelf iets mag uitzoeken in de 
supermarkt.  Zo zijn de kinderen 
nóg meer betrokken! 
Na de dienst krijgen de kinderen 
een koek en wat drinken. En 
natuurlijk zorgen we ook nog 
voor een kleine verrassing! 
Hartelijk welkom, neem gerust 
een ander kind mee! Naast 
kinderen zijn natuurlijk anderen 
ook van harte welkom! 
 
Zou jij of zou uw kind het ook 
eens fijn vinden om in deze 
kindvriendelijke dienst te helpen 
bij het collecteren, te begeleiden 
op de piano, programma's bij 
aanvang uit te delen of een 
Bijbelgedeelte te lezen? We 
horen het graag! 
Sandra, Marloes, Nicolet, Agnes 
 
Goed nieuws: er is een 
nieuwe 
Bijbelgespreksgroep 
gestart! 
We hebben gemerkt dat er 
behoefte is aan een plek waar je 
mensen op kunt wijzen die zich 
in de bestaande Bethelgroepen 
(nog) niet thuis voelen of niet bij 
een doelgroep horen. Daarnaast 
denken we ook aan mensen die 
gewoon graag meer samen de 
Bijbel willen lezen, doorpraten, 
doordenken, met alle ruimte voor 
vragen en thema's. Ook voor 
mensen die we van buiten de 
kerk kennen, die meer van God 
en de Bijbel willen weten. 
 
Het is een laagdrempelige groep 
voor iedereen: alle leeftijden, 
mannen, vrouwen, jeugd. We 
zijn intussen al twee keer 
samengekomen en hebben 
besloten zeker door te willen 
gaan! We komen samen in de 
Mirror in de Nieuwe Kerk. De 
eerstvolgende keer is op 
donderdag 9 maart en wel van 
14.45 uur tot 16.00 uur. Dan 
steeds om de twee weken. De 
daaropvolgende keer is dus op 
donderdag 23 maart. 
Wees hartelijk welkom en nodig 
anderen uit! 
Informatie bij Trudy v.d. Glind 
(tel. 06-27997098) of Marja 
Zwaal (tel.06-40564647) 
 



Uitnodiging ouderenkring 
De Bron 
Woensdagmiddag 15 maart is er 
weer kring in ´t Lichtpunt bij de 
Nieuwe Kerk. 
We starten om 14:30 uur. 
Dominee Van Roest zal de 
meditatie verzorgen. Na de 
pauze zal de heer Van Heijst 
vertellen over de Hernhutters. 
Wellicht spreekt dit onderwerp u 
aan. 
Bent u 65 jaar of ouder en vindt 
u het fijn om andere 
gemeenteleden uit Pniël en 
Bethel te ontmoeten? 
Kom gerust een keer kijken of 
spreek één van ons aan! 
Ada, Hanna, Marianne, Janneco 
en Agnes 
 

Overige berichten 
Christelijke boekwinkel De 
Fakkel 
Omdat diverse christelijke 
boekwinkels in de omgeving van 
Soest hun deuren hebben 
moeten sluiten, is er een bericht 
van christelijke boekwinkel De 
Fakkel in Soest, die sinds 
oktober 2018 bestaat. De winkel, 
bemand door vrijwilligers, heeft 
geen winstoogmerk, maar wil 
een plaats voor ontmoeting zijn 
en een plek waar het Woord van 
God voor iedereen verkrijgbaar 
is. Bij de Fakkel Soest kunt u 
terecht voor bijbels, boeken, 
catechesematerialen, 
belijdenisgeschenken, 
avondmaalwijn etc. Daarnaast 
kunnen wij boekentafels 
verzorgen tijdens 
gemeenteavonden etc. Zie ook 
www.defakkelsoest.nl of vind 
ons op Instagram/Facebook voor 
adresgegevens, activiteiten en 
bestellingen.  
Team van De Fakkel Soest ziet 
er naar uit om u te ontmoeten. 
 

 
 

Komende diensten  
Woensdag 8 maart 2023 
(Biddag) 
19.30 uur ds. W.J. van Schaik 
(Zeist) 
Organist: Frank van Zuidam 
3e Collecte: kosten Pastoraat (K) 
 
Zondag 12 maart 2023 
10.00 uur ds. G.M. van Meijeren 
(Zeist) 
17.00 uur ds. W.J. van Schaik 
(Zeist) 


