
Zondag 8 januari 2023 

Jaargang 22.02 

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  
 

Welkom! 
Op zondag 8 januari 2023 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat ds. 
A.J. Zoutendijk (Utrecht) voor en 
bespeelt Edwin Droogendijk het orgel. In 
de dienst om 17.00 uur gaat ds. F.G. 
Immink (Woudenberg) 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 - Pietjan Schmohl, Jolanda 
Seldenrijk, fam. Viney, Nora Schmohl en 
Julia Tukker. 
17.00 uur - Geen crèche. 

 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
8 januari 2023 is er 
kindernevendienst voor de groepen 1 
t/m 6. 
 
Groep 1 en 2 - in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Arianne van Ekris) 
Groep 3 en 4 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (Marja Giebel) 
Groep 5 en 6 - in de school via de 
achteruitgang Verlengde Slotlaan 
zijde (Annelous Michielsen en Marije) 
 
In alle groepen wordt verteld over de 
12-jarige Jezus in de tempel, naar 
Lucas 2:40-52. 
 
Aan de kleuters wordt verteld over 
Jezus die met Zijn ouders meegaat 
naar de tempel. De kinderen horen 
dat Jezus dicht bij God, Zijn Vader, 
wil zijn. De kinderen ontdekken dat 
ze het beste daar kunnen zijn waar 
ze veel over God kunnen leren. 
 
Bij de andere groepen is het thema 
Groeien in geloof in het verhaal 
verwerkt. De kinderen ontdekken dat 
niet alleen je lichaam en verstand 
kunnen groeien, maar ook je geloof. 
Jozef en Maria voedden Jezus op. 
Ze gaven hem eten en kleding, 
hielpen en troostten Hem als Hij ziek 
was of pijn had. Maria en Jozef 
voedden hem op in het geloof. Ze 
leerden Hem de Schriften, het Oude 
Testament, kennen. Zo leerde Jezus 
zijn Vader in de hemel kennen en op 
Hem vertrouwen. Ook kinderen 
kunnen meer van God weten en in 
Hem gaan geloven door de dingen 
die zij over de Bijbel en de kerk leren 
en ontdekken. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Wijkkas (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 
Circa 25 keer per kalenderjaar is er een 
‘vrije’ collecte voor de diaconie, meestal 
de derde collecte. U ziet hierover 
regelmatig stukjes tekst voorbijkomen 
met toelichting over het gekozen doel. 
Een aantal doelen, zoals St. Timon en 
Kerk en Samenleving staat vast. 
Daarnaast wordt het rooster van Kerk in 
Actie gevolgd, waarin wij als diaconie de 
vrijheid hebben om zelf doelen te kiezen 
die passen bij het thema voor die 
zondag (Werelddiaconaat, Binnenland 
diaconaat etc).  
Regelmatig ontvangen wij verzoeken 
van organisaties om voor hen te 
collecteren en een enkele keer  
worden wij door gemeenteleden 
geattendeerd op een diaconaal doel. Wij 
staan ervoor open om meer ideeën van 
de gemeente te ontvangen. Dus heeft u 
een diaconaal doel in gedachten, 
waarvoor niet eerder (of lange tijd 
geleden) is  
gecollecteerd, geef het aan ons door! 
 
Namens de wijkdiakenen, Marion 
Deelen (m.deelen@pgzeist.nl, 06-
40847850) 
 

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. 
 

Overige berichten 
Kamp Zeist 
Ook dit jaar worden er kerkdiensten 
gehouden in Kamp Zeist, waar de 
uitgeprocedeerde vluchtelingen wachten 
op uitzetting. En ook dit jaar worden er 
na de dienst bloemen uitgedeeld, deze 
zondag door de wijkgemeente Bethel 
gegeven. Wilt u mee bidden voor een 
humaan asielbeleid? 
 

Gemeenteweekend 2023 

Beste gemeenteleden, er staat dit jaar 
weer een echt/live gemeenteweekend 
gepland! Elkaar ontmoeten, 
gezelligheid, samen zingen, God 
zoeken, kampvuur avonden, sport & 
spel, … daar wil je bij zijn! Reserveer 
21-23 april in je agenda. Binnenkort 
meer info. 
 
NB Wil je ook betrokken zijn bij de 
voorpret, we zoeken nog versterking. 
Neem contact op met 
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bethelweekendzeist@gmail.com of een 
commissielid en kom erbij. 
Groet, Corlinde, Dorien, Harreld, Jaap, 
Lia, Judith, Matthijs, Aart. 
 

Haïtiaanse maaltijd en 
causerie over Haïti 
Comité Woord en Daad Zeist werkt op 
dit moment voor het project ‘Restaveks 
in Haïti’. Eén op de vijftien kinderen in 
Haïti is slaaf. In Haïti heet dat ‘restavek’. 
Zij behoren tot de allerarmste kinderen 
van Haïti en Woord en Daad helpt hen 
al enkele jaren via onderwijs naar een 
betere toekomst. Daarnaast werkt W&D 
samen met de Haïtiaanse 
partnerorganisatie Restavek Freedom 
aan bewustmaking van dit grote 
probleem.  
 
Op D.V. 4 februari organiseert comité 
Zeist een bijzonder interessante avond. 
Therèse Hasewinkel, Haïtiaanse van 
geboorte, gaat een heerlijke Haïtiaanse 
maaltijd bereiden en vertelt ons uit 
ervaring hoe het is een 'restavek' te zijn. 
Marcel Catsburg vertelt ons iets over de 
geschiedenis van Haïti. Hij woonde en 
werkte een aantal jaren in Haïti voor 
Woord en Daad en schreef het boek 
"Grond 
zonder rust", 
over de 
geschiedenis 
van Haïti.  
 

 Plaats: 't Lichtpunt bij de Nieuwe 
Kerk, Boulevard 2A, Zeist 

 Datum: 4 februari 2023 

 Tijd: 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 
uur 

 Menu: pompoensoep, rijstbuffet, 
cake dessert 

 Prijs: € 27,50 p.p., kind tot 12 jaar 
€15,- 

 Opgeven tot en met 30 januari via 
woordendaadzeist@gmail.com of 
per tel. 030-6962280. Bij opgave 
krijgt u een bevestiging met 
betaalgegevens. 

 Deze avond gaat alleen door bij 
voldoende deelname. 

 Verkoop van koffie en honing en het 
boek 'Grond zonder rust'. 

 
De opbrengst van deze avond is voor 
het project 'Restaveks in Haïti'. 
Wilt u meer weten over het project waar 
ons comité op dit moment voor werkt en 
wilt u dit project steunen? Kom dan ook! 
 

Oliebollen 
Er zijn 1200 oliebollen en 550 
appelbeignets verkocht en we hebben 
een nettobedrag opgehaald van ruim 
€800,-. Alle bakkers, inpakkers, 
bezorgers, opruimers en natuurlijk de 
afnemers bedankt. Mochten er tips of 
tops zijn dan horen we het graag zodat 
we dat mee kunnen nemen voor 
volgend jaar. Maar ook als je volgend 
jaar iets wilt betekenen in deze leuke 

eindejaarsactie dan hoop ik dat jullie 
ons weten te vinden. 
Marc Buizer 
 

 
 

Roemenië reis 
Hallo Gemeente, 
Zoals velen van jullie weten hebben 
Corrie en ik een krans/toef actie 
gedaan voor mijn reis naar  
Roemenië. Met deze actie hebben 
we € 2100,- opgehaald. Dit is meer 
dan reis- en verblijfskosten.  
We zullen al het extra geld gebruiken 
voor bouwmaterialen, een keuken en 
voedselpakketten. Ik wil iedereen 
ontzettend bedanken voor de 
bestellingen.  
Gideon Nijenhuis 
 

Kerk en Samenleving 
Jij/U kunt onze inwoners helpen 
bij het verlagen van hun 
energierekening! 

In de afgelopen maanden zagen veel 
mensen hun energierekening enorm 
stijgen. Medewerkers van  
vrijwilligers- en zorgorganisaties, 
CJG, Sociaal Team en gemeente 
ontvangen steeds meer signalen  
over mensen die hun 
energierekening (bijna) niet meer 
kunnen betalen. Mogelijk merk jij het 
ook in je  
(vrijwilligers)werk of in jouw privé-
omgeving. 
 
Eén manier om deze mensen te 
helpen, is hen te begeleiden bij het 
besparen van energie.  
Je bent mogelijk geen expert rond 
energie besparen, maar energie 
besparen is vaak eenvoudiger dan 
je denkt! In een avond kunnen we je 
heel veel nuttige en eenvoudige 
dingen leren waarmee je  
mensen echt kunt helpen om hun 
energierekening omlaag te krijgen.  
 
Daarom nodigen we (Mijn Groene 
Huis en de gemeente Zeist) je uit 
voor een korte trainingsavond.  
Die avond leert Hans Snel van Mijn 
Groene Huis je, hoe je bewoners 
daadwerkelijk kunt helpen. In de  
training krijg je antwoord op o.a. de 
volgende vragen: 

 Hoe stel ik vast hoeveel gas en 
stroom een gezin verbruikt? 

 Hoe weet ik of dit veel of weinig 
is?  

 Hoe werkt dat met 
termijnbedragen en klopt het 

termijnbedrag dat het gezin betaalt? 

 Hoe goed is het huis geïsoleerd? 

 Wat kunnen bewoners zelf doen om 
hun rekening te verlagen? 

 Hoe help ik ze om nieuwe 
energiebesparende gewoontes aan 
te leren? 

 Hoe kunnen we zien of 
maatregelen effect hebben?  

 
Waar en wanneer vindt deze training 
plaats? 

 Datum: woensdag 25 januari 

 Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, we 
starten om 20.00 uur 

 Locatie: Het Rond 1 in Zeist 
(Gemeentehuis) 

Je kunt je aanmelden via onderstaande 
link. 
https://gemeentezeist.survalyzer.eu/aan
meldenTrainhetmaatje 
 
Lees meer over Mijn Groene Huis op 
https://www.mijngroenehuis.nu/  
 

 
 

Komende diensten  
Zondag 15 januari 2023  
10.00 uur ds. W.J. Van Schaik (Zeist) 
17.00 uur ds. D. de Bree (Utrecht) 
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