preekstoel (Annelous Michielsen
en Marije) In de
kindernevendienst voor de
groepen 3 t/m 6 wordt uit Zach.
5:5-11 het verhaal “Het visioen
van de vrouw van het meelvat”
verteld.

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Najaarszendingscollecte

Collecten na afloop van
de eredienst
Zondag 7 november 2021
Jaargang 20:39
Nieuwsbrief van Hervormde
wijkgemeente Bethel binnen de
Protestantse Gemeente Zeist.
Reacties en kopij voor de volgende
week zijn tot woensdag 17.00 uur
welkom bij:
Jacobine Hogendoorn, Gerlien
Spijkerboer en Ies Visser
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl

Uw bijdrage geven kan op
meerdere manieren. Als u de
dienst in de Nieuwe Kerk
bijwoont, staan er na afloop in de
hal 3 collecteschalen klaar. De
zendingsbusjes bij de uitgang
zijn ook in gebruik. Daarnaast
kunt u uw gift geven via de QRcode, deze link of de BethelApp.
Dank voor uw giften!

Welkom!
Op zondag 7 november gaat in
de ochtenddienst om 10.00 uur
voor ds. W.J. van Schaik
(Dordrecht) en bespeelt Martin
den Boer het orgel. In de dienst
om 17.00 uur gaat ds. H.E.
Dankers (De Bilt) voor en wordt
het orgel bespeeld door Frank
van Zuidam. Deze diensten zijn
via Kerkomroep.nl en de
Youtube-link te volgen.
Heeft u vragen? Dan kunt u onze
scriba Marijke van Eck mailen
(scribabethelzeist@gmail.com)
of contact opnemen met
ouderling Jan Roosendaal
(roosendaal@bethelzeist.nl tel.
030-6958227). Zie ook
www.bethelzeist.nl

Liturgie
Zie onze website
www.bethelzeist.nl voor de
liturgie van de diensten.

Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddienst op
zondag 7 november is er
kindernevendienst voor de
groepen 1 t/m 6. . Groep 1/2 - in
de zaal achter 't Lichtpunt
(Ariane van Ekris). Er wordt
verteld uit OpStap 1/22 “Daniel
vertrouwt op God”. Groep 3/4 - in
de Mirror, links van de
preekstoel (via kosterskamer) (Sarine Toenders). Groep 5/6 in de Consistorie, rechts van de

Diakenen en kerkrentmeesters

Vanuit de diaconie
Najaarszendingscollecte
7 november 2021
Zondag 7 november zal de
najaarszendingscollecte
gehouden worden. Per jaar
collecteren wij in onze
wijkgemeente Bethel vier keer
voor zendingsdoelen. De
opbrengst wordt verdeeld, 50%
is voor de GZB en IZB en 50% is
bestemd voor onze eigen
zendingsdoelen. Door onze
wijkgemeente zijn Corrie, Marco
& Agnes, Anne, Martine en Tera
naar diverse plaatsen in de
wereld uitgezonden. Ook de
pioniersplek Daar al Amal voor
Arabischtaligen in Zeist en
projecten die gemeenteleden
aandragen vallen onder de eigen
doelen. Mogelijk heeft u zelf een
idee voor een zendingsdoel,
waar eens voor gecollecteerd
kan worden. U kunt dit mailen
naar liaverboom54@gmail.com
en deelen@bethelzeist.nl.
Uiteraard kunt u ons ook
aanspreken bij de kerk. Voor de
collecte van 7 november kunt u
op de gebruikelijke manieren
geven: De collectemanden bij de

uitgang van de kerk staan ervoor
gereed en u kunt uiteraard ook
uw gift via de Bethelapp of de
QR-code doneren. Het bedrag
kan ook worden overgemaakt op
NL96INGB0663911494 ten
name van Diaconie van de
Protestantse Gemeente Zeist
o.v.v. 3e collecte 7 november
Bethel.
Van harte willen wij deze collecte
aanbevelen.

Jeugd
Op zondag 21 november om
17.00 uur is er weer een
jongerendienst voor en door
jongeren. Ds. W.P. Vermeulen
uit Utrecht zal in deze dienst
voorgaan. Zet hem dus vast in je
agenda! In de Bethelapp zijn
twee groepen die ik graag onder
de aandacht breng. In de groep
jeugdwerk Bethel zullen
berichten geplaatst worden die
voor ouders, kinderen, jongeren
en overige geïnteresseerden
interessant zijn. In de groep
jeugdleiders Bethel kan
specifieke informatie voor
leiding, catecheten, etc. worden
gedeeld. Op deze manier
kunnen berichten gerichter aan
groepen worden gestuurd. Clubs
en catechese hebben overigens
vaak een eigen groep binnen de
app. Mis geen informatie en
meld je snel aan!
Groet, Willine Sonnenberg

Van de Kerkenraad
Kerkdiensten vanaf 7
november 2021
Zoals afgelopen zondag
afgekondigd heeft de kerkenraad
onder voorbehoud besloten dat
gemeenteleden zich niet langer
hoeven aan te melden voor het
bezoeken van de kerkdiensten.
Inmiddels is de persconferentie
geweest en heeft het
moderamen zich beraden. Het
kabinet heeft een aantal
maatregelen afgekondigd. Voor
ons als wijkgemeente Bethel zijn
met name van belang de
mondkapjes en het afstand
houden. Daarom doen we, net
als eerder, een beroep op u als
gemeentelid om bij verplaatsing,
dat wil zeggen bij binnenkomst in
en het uitgaan uit de kerk een
mondkapje te dragen. Ook is
besloten om te komen tot een
andere placering waardoor meer
gemeenteleden naar de kerk
kunnen komen maar wel
uitgangspunt is dat de 1,5 meter

(zoveel mogelijk) wordt
aangehouden. Alle banken
zullen worden gebruikt maar het
is de bedoeling dat
gemeenteleden “verspringd”
gaan zitten zodat er toch
voldoende afstand is. Op de
beamer zal ook worden getoond
wat de bedoeling is. Let u daar
op als u de kerk binnenkomt.
Ook moet zoveel mogelijk
gebruik worden gemaakt van het
balkon en zullen de twee rijen
stoelen voorin de kerk op
afstand worden gezet zodat ook
deze kunnen worden gebruikt.
De ruimtes onder het balkon
blijven gereserveerd voor de
kwetsbare mensen. Omdat
eerder al bleek dat bij
aanmelding er een groot aantal
plekken in de kerk vrij bleef en er
nu door een andere placering
meer zitplaatsen beschikbaar
komen blijft het besluit dat men
zich niet meer hoeft aan te
melden voor de kerkdiensten.
Ieder is vrij te komen. Wat verder
blijft is dat u bij de ingang van de
kerk uw handen dient te
ontsmetten, er wordt gevraagd
naar uw gezondheid en dat uw
naam wordt genoteerd voor het
geval dat nodig is voor bron- en
contactonderzoek. En het kan
niet genoeg worden benadrukt:
blijf thuis bij klachten! Wat betreft
het koffiedrinken is besloten dat
zondag a.s. niet door te laten
gaan. Koffiedrinken en het
handhaven van de 1,5 meter lijkt
moeilijk uitvoerbaar. We hopen
dit besluit spoedig te kunnen
herzien. De komende periode zal
worden geëvalueerd hoe
voornoemd besluit uitwerkt en of
er aanpassing nodig is. Daarbij
zal ook een rol spelen hetgeen
op de persconferentie van 12
november a.s. door het kabinet
wordt meegedeeld.

Verslag vanuit de
kerkenraad
In haar opening deed zr. Deelen
een beroep op een ieder zich in
te zetten voor éénheid in plaats
van hardheid. Vervolgens gaf br.
de Bruijn als voorzitter van de
beroepingscommissie een
toelichting op het voorstel ds.
Van Schaik uit Dordrecht te
beroepen als predikant. De
kerkenraad stemde unaniem in
met het voorstel en afgelopen
zondag is dan ook het
voornemen van beroep
afgekondigd. Ook is besloten om
als gemeente deel te nemen aan

het Focus-traject. Eerst wordt
vanuit de IZB een scan gemaakt
wat zij kunnen betekenen voor
onze gemeente waarna verder
wordt beslist over het traject.
Zoals u bekend zijn in de
vacatures die in 2022 in de
kerkenraad ontstaan
gemeenteleden benoemd in het
ambt. Zaterdag 6 november
zullen zij hun beslissing kenbaar
moeten maken. Ook is het
vergaderschema voor 2022
vastgesteld. Br Van Beek deed
verslag van hetgeen in de AK
was besproken. Wat betreft de
kerkdiensten is, onder
voorbehoud van de
persconferentie van 2 november,
besloten dat het
aanmeldsysteem wordt
afgeschaft en gemeenteleden
vrij zijn naar de kerk te komen.
Met name voor jongeren en
jonge gezinnen werkt het
aanmeldsysteem niet. Ook is
gesproken over het maandelijks
koffiedrinken, maar vanwege de
inmiddels ingevoerde 1,5 meter
is dat nog niet uitvoerbaar. De
kerkenraad heeft ermee
ingestemd om het contract van
ds. Van Roest met nogmaals
een jaar te verlengen. Ook Pniël
en De Bron hebben deze wens.
In de afgelopen jaren verzorgde
Lia Verboom de doopcatechese.
Zij heeft aangegeven te willen
stoppen en de kerkenraad is
verheugd dat Mathilde
Oosterhuis de doopcatechese
wil voortzetten. De vraag van de
GZB of Bethel nog 2 jaar
uitzendende gemeente van
Corrie van Maanen wil zijn is
positief beantwoord. Zr. Heitink
meldde dat inmiddels het filmpje
is opgenomen waar nieuw
ingekomen in Zeist een indruk
kunnen krijgen wie wij als
wijkgemeente zijn. Ook andere
wijken hebben dit gedaan. Br.
Buizer sloot de vergadering af
met gebed.

Bijeenkomsten/
kringen
Ouderen Kring De Bron
De leden van de O.K. De Bron
nodigen wij van harte uit voor de
bijwoning van de eerstvolgende
kringbijeenkomst op woensdag
10 november a.s. van 14.30 tot
16.30 uur in `t Lichtpunt bij de
Nieuwe Kerk, Boulevard 2a te
Zeist. We luisteren dan eerst
naar een meditatie, verzorgd
door de heer A. de Bruin. Na de
theepauze is uitgenodigd

Professor W. van Dokkum die
een presentatie hoopt te houden
over het onderwerp: “Hoe veilig
is ons voedsel”. Als u daarbij
aanwezig wilt zijn komt u dan die
woensdagmiddag naar 't
Lichtpunt. Voor het vervoer
rekenen we dit keer weer graag
op onze trouwe chauffeurs, die
de leden , die niet meer op eigen
gelegenheid kunnen komen,
thuis ophalen en na afloop weer
terugbrengen. Deze z.g. Ophaalen Thuisbreng regeling is in
handen van de heer P.
Kloppenburg (T.030-6923651),
die u kunt bellen als u vragen
heeft over uw vervoer. We
rekenen op uw aanwezigheid.
Belangstellenden weet
u Welkom. Wellicht ten
overvloede voegen we aan deze
mededeling toe dat onze
bijeenkomst plaats heeft onder
de dan geldende beperkende
bepalingen die van
overheidswege zijn
voorgeschreven, zoals o.a.
houdt u 1,5 m afstand/draag
mondkapje bij binnenkomst tot u
uw zitplaats heeft bereikt/ was
uw handen enz. Voorzichtig en
met vertrouwen. Tot binnenkort
naar we hopen..
Info 030695169.

Liturgiecommissie
Bethel-jamsessie
Op dinsdag 26 oktober hadden
we de eerste Bethel-jamsessie.
We hebben genoten van het
samen musiceren en van de
ontmoeting met elkaar. Een
mooie diverse groep van jong tot
wat ouder. Net zo divers waren
de tradities waaruit we hebben
gespeeld: een 16e eeuws lied
dat nu ook nog in Liedboek 2013
staat, Taizé, Opwekking en
Psalmen voor nu. We hadden
zangers en een breed scala aan
instrumenten (orgel, piano, viool,
trompet, saxofoon, dwarsfluit,
blokfluit, basgitaar, cajon).
Inmiddels hebben zich nog meer
geïnteresseerden gemeld. Op 9
december hopen we weer bij
elkaar te komen (inloop 19.45
uur, start avond 20.00 uur). Ben
je nu ook enthousiast geworden,
stuur dan een mail naar
liturgiecommissie@bethelzeist.nl
Hartelijke groet namens de
liturgiecommissie, Willeke en
Willine

Dus opa’s, oma’s, grote broers,
etc. meld je nu aan! Heb jij je
nog niet aangemeld? Mail naar
crechebethelzeist@gmail.com
met vermelding van je 06
nummer en of je voor zowel de
ochtend als middagdienst
beschikbaar bent. Ook
afmeldingen ontvangen we
graag deze week. Alvast
bedankt.
Vriendelijke groet, Marjolein
Immink

Lindenhuis

Overige berichten
Zendingsbox
Tera Schipper heeft het initiatief
genomen om een zendingsbox
te maken. In een plastic bak zit
allerlei materiaal om met elkaar
in gesprek te gaan. Het gaat om
het bewust worden dat God je
wil gebruiken in jouw huis, straat
en buurt of op je werk en door
ontmoetingen die je hebt.
Zending is niet iets voor ver-weg,
maar het gaat iedere christen
aan. De box bevat verschillende
elementen. Een leesroostertje
om aan tafel een stukje te lezen
en de vragen met elkaar te
bespreken. Een boek over het
belang van Israël en een
leesboek dat vertelt over de weg
die vluchtelingen te gaan
hebben. Er zit een klets&doe
spel in waardoor je samen na
kunt denken over armoede en
onrecht. Ook kun je info vinden
over de Alphacursus. De box is
te gebruiken in het gezin, maar
ook een kring, club of
catechesegroep zou er gebruik
van kunnen maken. De
zendingsbox kan de hele
gemeente doorgaan. De ene
familie geeft hem door naar de
volgende familie, club of kring.

De crèche 2022: voor en
door ouders
Komende week wordt alle
informatie verzameld om een
planning te kunnen maken voor
de crèche voor het jaar 2022.
Van alle ouders die gebruik
maken van de crèche
verwachten wij dat zij een
bijdrage leveren door om
toerbeurt mee te helpen met
oppassen. Ook jongeren vanaf
12 jaar en andere
gemeenteleden die het leuk
vinden om kinderen tot 4 jaar te
vermaken zijn van harte welkom.

Stichting Kerk en Samenleving
beheert verschillende
inloophuizen in Zeist, waaronder
het Lindenhuis in het
Staatsliedenkwartier. Graag
willen we daar een "Ouder en
kind" groep starten, voor
(groot)ouders met hun
(klein)kind. Dit zal dan op de
woensdagen buiten de
schoolvakanties zijn van 09u30
tot 11u30. Doel is dat
(groot)ouders uit de wijk elkaar
ontmoeten. We gunnen
(groot)ouders een netwerk in
hun directe buurt, omdat we
weten dat dat waardevol en
steunend is.
Zou je hier je steentje aan bij
willen dragen door sommige
ochtenden mee te draaien als
vrijwilliger? Of heb je nog
speelgoed dat we kunnen
gebruiken (bijvoorbeeld duplo,
houten puzzels, autootjes,
poppen)?
Wil je meer informatie? Neem
dan contact met me op!
Christi van der Vaart 0642312685
of christivaniperen@hotmail.com

Komende diensten
Zondag 14 november
2021
10.00 uur: ds. A. de Fijter
(Goudriaan)
17.00 uur ds. A. Juffer
(Wageningen)
De diensten zijn te volgen via
Kerkomroep
Richtlijnen diensten
Met ingang van 7 november
hoeft u zich niet meer op te
geven voor de ochtenddienst.
Zie ook “Van de Kerkenraad”. De
diensten worden uitgezonden via
Kerkomroep.nl en via het
YouTube-kanaal PKN Bethelwijk
Zeist. In de dienst en in de

livestream worden de liederen
geprojecteerd. De bijbehorende
schriftlezingen en formulieren
kunt u vinden in de liturgie, die
downloadt u van de website. Op
het YouTube-kanaal kunt u ook
video’s van de
kindernevendienst bekijken. Op
deze manier willen wij ons als
gemeente verbonden voelen
rondom het Woord en met en
voor elkaar bidden, ook al zijn
we niet allemaal lijfelijk
aanwezig.

