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Een engel heeft de toon gezet.
De eerste stoot op de trompet
bazuint het uit: de dag begint
die al het donker overwint.
.

Sytze de Vries
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Beste lezer,

Dit is de 61e uitgave van Opgang die sinds 
juni 2017 in deze vorm maandelijks ver-
schijnt. De Protestantse Gemeente Zeist 
koos ervoor om dit decembernummer 
breed onder al haar leden te verspreiden. 
Het kan dus zomaar zijn dat u dit blad 
voor het eerst openslaat. Fijn dat u leest!

Opgang wil een brug slaan naar 
alle protestantse wijkgemeenten 
van Zeist. Zo blijft u op de hoog-

te van wat er speelt bij de kerk in uw 
wijk en de andere wijken bij u in de 
buurt. Opgang biedt ruimte voor ver-
diepende verhalen, achtergronden en 
interviews. Het blad zoomt in op kerk 
en samenleving, waar de inloophuizen 
een belangrijke rol spelen. En Opgang 
verhaalt over de kerk als wereldwijde 
gemeenschap van Christus.

Bovenal gaat dit blad altijd over men-
sen. Dichtbij en soms verder weg. In 
dit advent- en kerstnummer gaat het 
over engelen. We stelden diverse men-
sen uit de Protestantse Gemeente Zeist 
de vraag: heeft u wel eens een engel 
ontmoet? Hun antwoorden zijn even di-
vers als verrassend. Daarnaast schreef 
gemeentelid Frits Sijbenga een bijzon-
der kerstverhaal over een Oekraïense 
familie.

Deze maand is bij uitstek een periode 
waarin veel mensen samenkomen. Ook 
daar leest u volop over, van kerstdien-
sten tot -concerten, van adventsbazaar 
tot oliebollenverkoop. We hopen dat 
u zich welkom voelt bij een van deze 
samenkomsten. Onder het licht van de 
adventsster mogen we elkaar, bekend 
en onbekend, begroeten met dezelfde 
eeuwenoude woorden: Gloria in excel-
sis Deo. Ere zij God in de hoge. 

De engel die u op de cover ziet is een 
lokale engel. Die kocht ik bij Bij Johan-
nes op de Montaubanstraat en is ge-
maakt door een van de vele creatieve 
mensen die zorgorganisatie Abrona rijk 
is. We hebben de engel op meerdere 
plekken in het blad verstopt. Waarom? 
U komt erachter door verder te lezen.

Daniël Claas
hoofdredacteur

hoofdredactie@opgang.info
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Heeft u wel 
eens een engel 
ontmoet?
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Advent en Kerst

Een engel aan mijn bed
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[ thema ]

Het besef van een klap tegen mijn hoofd. Daar lag 
ik, languit op straat: zo maar! Eerste besef: dat 
is niks, hoofd is nog heel, alleen een buil. Maar o, 

mijn been, mijn polio-been... Dat kon geen kant meer 
op. Pijn, wanhoop, ergernis! Kwaad op mezelf en de 
Utrechtse bestrating op dat plein achter TivoliVreden-
burg: geultjes voor de afwatering maakten voor mij lo-
pen onzeker! Boos: toch weer niet goed opgelet!? Toch 
weer denken meer te kunnen dan er inzit? Ik had al zeker 
een kwartier vlot gelopen, dwars door die drukke stad, 
met mijn twee stokken weliswaar. Wordt mij steeds wéér 
een spiegel voorgehouden van overmoed, fitter denken 
te zijn dan je bent, toch steeds weer de grens te vér 
leggen? Ergernis en pijn overheersten. Ergernis ook voor 
mijn drie zussen die ik door deze 'stommiteit' ook een 
mooi concert ontnam. Want daar waren we op weg naar 
toe: het laatste concert van het Psalmenproject tijdens 
het Festival Oude Muziek.

Daar lag ik dan: wéér in een ziekenhuis, tien maanden 
na een geslaagde darmoperatie. Ik voelde me weer zó 
sterk en vrij, maar nee, het mocht blijkbaar niet zo zijn. 
Twee dagen van onzekerheid volgden. De breuk in mijn 
bovenbeen was gecompliceerd en vroeg om een gespe-
cialiseerd operatieteam. En dat was niet zomaar voor- 
handen: 'kan wel een paar weken duren’, werd mij som-
ber gemeld. Nieuwe boosheid: hoe moet dat? Dat houd ik 
niet uit. Ik ga gillen als ik dat been maar een millimeter 
probeer te verleggen. Een recent gepensioneerd ortho-
pedisch chirurg met grote ervaring, bleek bereid ‘even’ 
terug te komen voor deze klus. Blijdschap alom. De he-
ren bedankend, werd ik de operatiekamer ingereden. 
Twee uur later was ik al terug 'op zaal'.

Maar: 'zes weken niet belasten', was het bevel! En dan 
maar hopen dat het helen wil. Dus kwam ik terecht in 
een revalidatiecentrum: op een kamer voor twee! Mijn 
kamergenoot, een praatgrage, dementerende vrouw, liep 
bij mijn binnenkomst voortdurend om mij heen, nieuws-
gierig starend. Met een gevoel van diepe machteloosheid 
lag ik in het mij toegewezen bed, naast de deur naar de 
gang. Iedereen die binnenkwam moest daar langs. Die 
ander had de plek bij het raam, waar je je nog enigszins 
kon terugtrekken. Privacy? Nee dus! Na alle spanningen 
en slopende emoties van de afgelopen tien ziekenhuisda-
gen, bleek dat een enorme aanslag op mijn incasserings-

vermogen. Ik stortte in, het was te veel. Ik was zó toe 
aan een plekje voor mezelf om de mogelijke gevolgen 
van mijn zoveelste valpartij te verwerken! Zou ik ooit 
nog kunnen lopen, was een rolstoel nu toch uiteindelijk 
mijn toekomst? Ik had het toch aardig gered door de ja-
ren heen, met mijn zwakke mobiliteit. De witte, steriel 
aandoende ziekenhuisgordijnen om mijn bed werden stil-
letjes gesloten: "laat maar even!" Het personeel vroeg 
zich af of het nog wel goed zou komen met deze me-
vrouw (ik dus)… Het kwám goed, dankzij een jonge ver-
pleegkundige, die 'een engel aan mijn bed' bleek te zijn.

Het werd avond, die eerste dag. Uitgeput probeerde ik 
te slapen, toen het gordijn een beetje opzij geschoven 
werd: "kan ik nog iets voor u doen", was de voorzichtige 
vraag. De verpleegkundige was vast gewaarschuwd voor 
deze opstandige mevrouw. Of ze nog iets voor me kon 
doen? Tja, dat wist ik eigenlijk niet. Nog steeds enigszins 
aarzelend, kwam ze toch maar mijn 'tent' binnen; sloot 
zorgvuldig het gordijn weer en wachtte af. Wat moest 
ik hiermee en wat moest zij met mij? Ik weet niet meer 
hoe het precies verder ging: pakte ze een stoel en ging 
zitten, vroeg ze iets, bood ze wat aan? Plotseling reali-
seerde ik mij dat ik haar een verhaal aan het vertellen 
was; een verhaal over mijn medische ervaringen in 'verre 
landen.' Ik besefte dat de wanhoop en het protest aan 
het wegebben waren; dat ik ontspande.

Hoe kwam dat zo plotseling, bijna van de ene op de an-
dere minuut? Waarom vertelde ik haar zomaar zo’n ver-
haal uit mijn werkzame leven? Ze kwam in ieder geval 
niet helpen. Dat zou ik niet geaccepteerd hebben. Ze 
wás er gewoon en bleek het klankbord voor mijn behoef-
te de mens te mogen zijn die ik was; niet (alleen) 'dat 
been'. Ze vroeg of ik meer van zulke ‘verhalen’ had; of ze 
dan nog eens langs mocht komen aan het eind van haar 
avonddienst. Het werd een traditie, waarop ik mij over-
dag, tijdens de stille uren in mijn kamer, kon bezinnen. 
Deze piepjonge verpleegkundige, in opleiding nog, had 
een snaar geraakt. Ik kon weer om me heen kijken en 
ontdekte in de dagen die volgden, dat er overal en altijd 
mensen zijn 'met wie je wat kunt’. Met wie je het leven 
van dat moment kunt delen, ook, misschien wel juist, in 
een revalidatiecentrum. Wijzen engelen je je weg?

Afbeelding: Corja Bekius

Een engel 
aan mijn bed...

Els Brouwer
gemeentelid Zeist-West
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Zondag 4 dec.
2e advent 
3e collecte: onderhoud gebouwen

Bethel
10.00 uur: ds. W.J. van Schaik 
17.00 uur: ds. W.J. van Schaik 

De Bron
10.00 uur: ds. J.C. Minnema

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. R.M. Wahl, Ede

Oosterkerk
10.00 uur: ds. B. van Dieren, 
Rotterdam

Pniël
10.00 uur: ds. G.M. van Meijeren  
17.00 uur: ds. G.M. van Meijeren  

Het Witte Kerkje
10.00 uur: dhr. K. Hoogendoorn, 
Amersfoort

Zeist-West
10.00 uur: ds. T.C.M. Dronkert 

Amandelhof
10.30 uur: dhr. H. van Amerongen

De Looborch
10.30 uur: dhr. C.J. Baan

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: ds. R.A. Bosch 

Prot. Wijkgemeente Zeist-West
Kerkelijk Centrum
De Clomp 33-02, 3704 KB Zeist

Prot. wijkgemeente Het Witte Kerkje
Amersfoortseweg 47
3712 BA Huis Ter Heide

Herv. wijkgemeente Pniël
Oude Kerk
1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist

Geref. wijkgemeente Oosterkerk
Oosterkerk
Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist

Prot. NoorderLichtgemeente
NoorderLichtkerk
Bergweg 92, 3707 AE Zeist

Prot. wijkgemeente De Bron
Sionskerk
Jacob Catslaan 73, 3705 BP Zeist

Herv. wijkgemeente Bethel
Nieuwe Kerk
Boulevard 2a, 3707 BM Zeist

Amandelhof
Arnhemse Bovenweg 2
3708 AB Zeist

De Looborch
Woudenbergseweg 42
3701 BC Zeist

Spathodea
Oranje Nassaulaan 7
3708 GB Zeist

Diakonessenhuis Zeist
Jagersingel 1 
3707 JA Zeist

[ kerkdiensten - december ]

Zondag 11 dec.
3e advent
3e collecte: Kerk en Samenleving

Bethel
10.00 uur: prop. E. Oevermans, 
Houten
Middag: geen dienst 
i.v.m Kerstzang voor iedereen

De Bron
10.00 uur: ds. J.C. Minnema   

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. R.A. Bosch 

Oosterkerk
10.00 uur: ds. H.J. Jansen

Pniël
10.00 uur: ds. J. van Dijk 
17.00 uur: ds. G.M. van Meijeren 

Het Witte Kerkje
10.00 uur: ds. E. van der Wal

Zeist-West
10.00  uur: ds. T.C.M. Dronkert

Amandelhof
10.30 uur: ds. J.W. van de Kamp

De Looborch
10.30 uur: mw. C.Y. van Zanten 

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: ds. C. Meeuwenoord-
Karsten

Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Utrecht-Zeist e.o.
10.00 uur: ds. G. Krul

Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Utrecht-Zeist e.o.
Woudenbergseweg 38, Zeist

KERKDIENST GEMIST?
U kunt hem terugzien
en/of luisteren op:
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Zondag 18 dec.
4e advent 
3e collecte: orgels

Bethel
10.00 uur: ds. H.E. Dankers, De Bilt
17.00 uur: Kinderkerstfeest

De Bron
10.00 uur: dhr. K. Cardol, 
Lissenbroek

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. C.S. van Andel,
Houten

Oosterkerk
10.00 uur: ds. I. Jansen-Kleinjan

Pniël
10.00 uur: ds. H.J. van der Veen, 
Sliedrecht
17.00 uur: ds. P. van Duijvenboden, 
Apeldoorn

Het Witte Kerkje
10.00 uur: ds. S. van der Sluijs, 
Amersfoort

Zeist-West
10.00 uur: ds. E. Hoebe, 
Wageningen

Amandelhof
10.30 uur: ds. F. van Roest

De Looborch
10.30 uur: ds. E.L.E. de Boom

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: dhr. J. Schotanus 
 

Zaterdag 24 dec.
Kerstnacht

Bethel
21.00 uur: ds. W.J. van Schaik 
Kerstpraise Licht, leven, liefde  

De Bron
21.00 uur: ds. J.C. Minnema  
m.m.v. Le Shaddai

NoorderLichtgemeente
19.30 uur: ds. R.A. Bosch 
Kerstavonddienst voor jong en oud

Oosterkerk
22.00 uur: ds. H.J. Jansen  
en ds. I. Kleinjan 
Kerstnachtdienst

Pniël
20.00 uur: ds. G.M. van Meijeren
Volkskerstzang

Het Witte Kerkje
21.00 uur: ds. E.S. ten Heuw, 
Leiden

Zeist-West 
21.30 uur: verzorgd 
door gemeenteleden

Diakonessenhuis Zeist
19.00 uur: dhr. J. Schotanus

Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Utrecht-Zeist e.o.
22.00 uur ds. J.H. Brederoo

   doop
  muziek/koor
 avondmaal 
   kinder-/jongerendienst
  oecumenische dienst
  onderwegdienst
  uitzending Slotstad Radio

frequentie: 107.0 fm 
(kabel: 102.4 fm)

Actuele informatie kerkdiensten:
www.slotstad.nl/radio/gids

UITZENDINGEN VANAF 9.00 UUR

KERKDIENSTEN 
ONLINE

Voor LIVE-UITZENDINGEN ga 
naar PKN-ZEIST.NL/KERKEN  

waarbij u direct kunt  
doorklikken naar uw  
eigen wijkgemeente.  

Daar staan de links naar  
de live-uitzendingen. 
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Zondag 25 dec.
1e Kerstdag
3e collecte: Werelddiaconaat

Bethel
10.00 uur: ds. W.J. van Schaik

De Bron
10.00 uur: ds. J.C. Minnema

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. R.A. Bosch

Oosterkerk
10.00 uur: ds. I. Jansen-Kleinjan 
en ds. H.J. Jansen

Pniël
10.00 uur: ds. G.M. van Meijeren
16.30 uur: ds. G.F. Willemsen, 
Veenendaal

Het Witte Kerkje
10.00 uur: ds. E.H. Egberts, 
Amersfoort

Zeist-West
10.00 uur: ds. T.C.M. Dronkert

Amandelhof
10.30 uur: ds. J.W. van de Kamp

De Looborch
10.30 uur: mw. C.Y. van Zanten

Maandag 26 dec.
2e Kerstdag
3e collecte: Werelddiaconaat

Pniël
10.00 uur: kinderkerstfeest

[ kerkdiensten - december/januari 2023 ]

Zaterdag 31 dec.
Oudjaarsdag
3e collecte: Eindejaarscollecte

Bethel
19.30 uur: ds. W.J. van Schaik

De Bron
19.30 uur: ds. J.C. Minnema

NoorderLichtgemeente
19.30 uur: ds. R.A. Bosch

Oosterkerk
19.30 uur: ds. H.J. Jansen, 
Oudejaarsgebed

Pniël
19.30 uur: ds. G.M. van Meijeren
 

Amandelhof
16.00 uur: dhr. J. Kroon, Barneveld

Zondag 1 jan 
Nieuwjaarsdag

Bethel
10.30 uur: ds. W.J. van Schaik
17.00 uur: nog niet bekend

De Bron
10.30 uur: ds. J.C. Minnema

NoorderLichtgemeente
11.00 uur: ds. R.A. Bosch

Oosterkerk
11.00 uur: ds. I. Jansen-Kleinjan, 
Morgengebed

Pniël
10.30 uur: ds. G.M. van Meijeren
17.00 uur: ds. P. van Duijvenboden, 
Apeldoorn

Het Witte Kerkje
10.00 uur: ds. M. van Giezen, 
Houten 

Zeist-West
10.30 uur: ds. T.C.M. Dronkert
oecumenische dienst

Amandelhof
10.30 uur: ds. T. Wegman 

De Looborch
10.30 uur: dhr. C.J. Baan
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[ bijbelleesrooster ]
DECEMBER/JANUARI

Opgang december 2022

vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even Advent 1 
za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 

zo 4 dec Jesaja 11:1-10 De telg van Isaï Advent 2
ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren 
di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 
wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 
do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 
vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 
za 10 dec Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 

zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Babel gevallen Advent 3
ma 12 dec Jesaja 14:3-11 Een van ons? 
di 13 dec Jesaja 14:12-23 Gevallen ster 
wo 14 dec Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden? 
do 15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde 
vr 16 dec Filippenzen 4:10-23 Voldaan 
za 17 dec Matteüs 1:1-17 Voorouders 

zo 18 dec Matteüs 1:18-25 God met ons! Advent 4
ma 19 dec Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome 
di 20 dec Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt 
wo 21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid 
do 22 dec Psalm 14 Niet één? 
vr 23 dec Titus 1:1-16 Hoge eisen 
za 24 dec Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 

zo 25 dec Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede Eerste Kerstdag
ma 26 dec Romeinen 2:17-29 Hartsgesteldheid  Tweede Kerstdag
di 27 dec Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 
wo 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 
do 29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan? 
vr 30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 
za 31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof... Oudjaarsdag

zo 1 jan Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen Nieuwjaarsdag
ma 2 jan Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde
di 3 jan Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord
wo 4 jan Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger?
do 5 jan Numeri 9:15-23 De wolk die rust
vr 6 jan Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? Epifanie

Jesaja 13:3 Ik heb mijn heilige legers bevel gegeven, 
mijn krijgshelden opgeroepen mijn wraak te voltrekken, 

juichend over mijn majesteit.
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[ Bijzondere diensten/evenementen ]

Koffieconcert 
'Dreaming of a White Christmas'

Woensdag 7 december vindt het derde koffieconcert van 
pianist Wouter Harbers plaats. Deze keer staat een winters 
kerstconcert op het programma. 

Voor dit concert werkt Wouter samen met zes zangers van 
Vocaal ensemble Cantus Lux Aeterna. Ze nemen u mee door 
een afwisselend kerstprogramma. Van guurheid en koude 
in Elgars 'Snow' naar prachtige Carols waardoor u even het 
gevoel hebt in een Engelse kathedraal te zitten. Wouter 
speelt daarnaast enkele solo's en vertelt tussendoor graag 
mooie anekdotes rondom de muziek. De musici sluiten vro-
lijk af met 'I’m dreaming of a white Christmas'. 

Het concert begint om 10.30 uur (kerkdeuren open vanaf 
10.00 uur) en vindt plaats in de Sionskerk, hoek Jacob Ca-
tslaan/Oude Arnhemseweg. De entree is gratis. Na afloop 
wordt wel gecollecteerd voor de musici. Komt u 7 decem-
ber ook meegenieten? Reserveer dan snel via www.koffie-
concerten.nl. Hartelijk welkom! 

Adventmarkt Kerkelijk Centrum Zeist-West 

Op zaterdag 17 december vindt een gezellige adventmarkt 
plaats. Er is een wensenkerstboom voor de deur, waarin 
u uw goede wensen kunt ophangen. Deze wensen worden 
rondgebracht in Zeist-West. Voor de kinderen is er een puz-
zeltocht in het winkelcentrum mét een leuk cadeautje. 
Verder kunt u kerstkaarten maken of winkelen bij diverse 
kramen met kaarten, boekjes en handwerkproducten. Er is 
ook een Fairtrade-tafel met diverse producten. En natuur-

lijk kunt u het café bezoeken 
met keuze uit diverse dran-
ken en zelfgebakken lekkers. 
Nodig uw buren en vrienden 
uit en kom samen naar de 
adventmarkt. Een unieke ont-
moetingsplaats voor jong en 
oud.

De adventmarkt is van 13:00-
16:00 uur en vindt plaats in 
het Kerkelijk Centrum Zeist-
West, De Clomp 33-01. Toe-
gang is vrij!
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Lees verder op pagina 37

Kerstkoor: Joy to the Verzorgingstehuizen

Zeist is weer een koor rijker! Ditmaal gaat het om een 
gelegenheidskoor dat speciaal voor Kerst wordt samen-
gesteld. Op zondag 18 december kunnen Zeistenaren, 
jong en oud, deelnemen aan het kerstproject 'Joy to the 
Verzorgingstehuizen'.
Dat is het nieuwste project uit de koker van dirigent Je-
roen Zijp. "Het wordt een gezellige dag vol met zang en 
muziek", vertelt Jeroen enthousiast, "Iedereen die het 
leuk vindt om kerstliedjes te zingen mag zich aanmel-
den". 
Het idee is ontstaan na de eenzame coronaperiode. In 
de afgelopen jaren was Kerst voor veel mensen een een-
zame tijd. Lockdowns zorgden ervoor dat familie niet 
kon langskomen, en samen komen met anderen was een 
te groot risico. "Dit jaar wil ik dat inhalen", aldus Je-
roen, "Ik wil mensen weer de warmte laten voelen waar 
het bij Kerst om draait. We komen samen en genieten 
van mooie muziek en gezelligheid."Elke Zeistenaar is 
welkom bij het kerstkoor. "Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!", lacht Jeroen. 

Hoe kan ik meedoen?
Zangers kunnen zich aanmelden op de website van  
Jeroen Zijp. Zij krijgen, na betaling van € 10, inloggege-
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vens van de website waar je 15 verschillende kerstlied-
jes kunt vinden. Van al deze nummers is er bladmuziek 
en zijn er oefenbanden te vinden. Je gaat thuis aan de 
slag met het oefenen van alle kerstliedjes.  Ben je een  
ervaren zanger? Dan kun je jezelf uitdagen met een twee-
de stem. Ben je geen ervaren zanger? Dan kun je de hoofd- 
melodie meezingen. "Het doel is vooral om samen te 
genieten van de oude vertrouwde kerstliedjes", vertelt 
Jeroen, "en wat is er nu heerlijker dan deze vreugde te 
delen met een publiek?" 

Repeteren én optreden op één dag.
Op zondag 18 december is er een repetitie van ander-
half uur in de Oosterkerk. Tijdens die repetitie komen 
alle zangers die zich hebben aangemeld samen om alle 
kerstnummers door te zingen. Wanneer alles goed is in-
gestudeerd, gaat het kerstkoor op bezoek bij verschillen-
de verzorgingstehuizen in Zeist om hun prachtige zang 
ten gehore te brengen."We vragen de koorleden om zich 
lekker kerstig uit te dossen", lacht Jeroen, "gekke kerst-
truien, kerstmutsen, kerstlichtjes, alles om er een vrolijk 
en bont gezelschap van te maken." 
 
Aanmelden
Heb je interesse om deel 
te nemen aan dit kerstpro-
ject? Meld je aan als zan-
ger op: www.jeroenzijp.nl/
joy-to-the-verzorgingstehui-
zen.html of scan de QR code.

Kerst op de Markt!

Het muziekkorps van het Leger des Heils houdt een kerst-
zang op het Marktplein in Zeist. Op vrijdag 23 december 
tussen 19.00 en 20.00 uur bent u van harte welkom om 
buiten de bekende kerstliederen mee te zingen.

Kerstfeest voor eenzamen en ouderen

Tweede Kerstdag is er een kerstfeest voor eenzamen en 
ouderen bij het Leger des Heils. Van harte welkom tussen 
11.00 en 13.00 uur aan de Weeshuislaan 30-32.

Volkskerstzang 2022 

Op 24 december vindt in de Oude Kerk de traditionele 
Volkskerstzang plaats. Een muzikale avond waarbij het 
samen zingen van (bekende) kerstliederen centraal staat. 
Wijkpredikant ds. Thijs van Meijeren spreekt over 'God 
dichtbij'. Muzikale medewerking wordt verleend door or-
ganist Jochen de Gier, een aantal musici en door kamer-
koor 'Pniël' o.l.v. Lieke Geraats.

De collecte is bestemd voor 'Winteractie Zeist'. Dit is een 
inzamelingsactie voor medebewoners in Zeist die door de 
stijging van voedsel- en energieprijzen ernstig in de pro-
blemen komen.

Winteractie Zeist is een samenwerkingsverband van Voed-
selbank Zeist, Stichting Leerkansen Zeist en de Inloop-
huizen van Kerk & Samenleving. De Voedselbank  hoopt 
met het gedoneerde geld haar voorraden aan te vullen 
en op peil te houden. De Inloophuizen willen het aantal 
verstrekte maaltijden uitbreiden. Daarnaast leggen de 
samenwerkende organisaties tijdens de actiemaanden 
formulieren klaar waarmee hun klanten een aanvraag 
kunnen doen voor een bijdrage in onverwacht hoge kos-
ten. Deze aanvragen zullen door de organisaties worden 
beoordeeld.
Na afloop is er warme chocolademelk!
De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Bent u erbij en zingt u mee?  Meer informatie kunt u 
vinden op www.kerstinzeist.nl. De volkskerstzang wordt 
georganiseerd door hervormde wijkgemeente Pniël.

Oliebollen en appelbeignets van 'De Bron'

Ook dit jaar kunt u de overheerlijke oliebollen en appel-
beignets bestellen voor een onvergetelijk Oud & Nieuw!
De oliebollen en appelbeignets worden op oudjaarsdag 
31 december voor u gebakken en u kunt ze ’s middags 
ophalen tussen 13.00 en 15.00 uur in de kerkzaal van de 
Sionskerk. Graag contant betalen.
Voor een zak met 
10 oliebollen  
betaalt u € 7,50.
De appelbeignets 
worden per stuk 
verkocht en  
kosten € 1,80.
De opbrengst van 
deze verkoop is 
bestemd voor de 
wijkkas van de  
Sionskerk.

U kunt uw bestelling doorgeven door een bericht te stu-
ren naar scribadebron@ziggo.nl. Ook is het mogelijk uw 
bestelling telefonisch door te geven via 69 55 341 of 06-
2843 79 32. Namens het gehele bakkersteam alvast har-
telijk dank voor uw bestelling!

Johan en Netta Boogaard, Bertus Carelse,  
Simon van Delft en Wim van de Meulen

 
 
 
 
 

Zondag 18 december 

Meld je aan als zanger via de website of scan de QR code! 
 

https://www.jeroenzijp.nl/joy-to-the-verzorgingstehuizen.html 
 

 

JOY TO THE 
VERZORGINGS-

TEHUIZEN 
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Predikant
ds. W.J. van Schaik
Prof. Sproncklaan 50, 3705 AD Zeist
tel. 06 412 122 87 / j.vanschaik@pgzeist.nl

Ouderenpastor
ds. F. van Roest
Landlust 5, 3705 VR Zeist
tel. 06 381 229 55
fvanroest0@gmail.com

Bijstand pastoraat
ds. W.G. Sonnenberg
tel. 0318 640 197 / 06 266 422 80 
wgsonnenberg@gmail.com

Scriba  
mw. M.H. van Eck
Sanatoriumlaan 14A, 3705 AP Zeist
tel. 695 38 56 / m.vaneck@pgzeist.nl

Nieuwe Kerk
Boulevard 2a, 3707 BM Zeist
Koster: G. Verweij, tel. 06 241 922 70

Penningmeester
IBAN NL 90 RABO 0373 7335 18
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
t.g.v. wijkgemeente Bethel

Wijkredacteur
mw. M.H. van Eck
Sanatoriumlaan 14A, 3705 AP Zeist
tel. 695 38 56 / m.vaneck@pgzeist.nl
www.bethelzeist.nl

Bethel
hervormde wijkgemeente

Bij de diensten
• Zondag 4 december is avond-

maalszondag. We vieren Heilig 
Avondmaal in Advent. Avondmaal 
met uitzicht. Brood en wijn als 
voorsmaak ('voorproefje'  is een 
veel te mager woord ten aanzien 
van Hem die wij verwachten. 
Voorsmaak dus). We lezen deze 
zondag uit het boek 'Ruth'. Vol-
gens de evangelist Mattheüs heeft 
de Messias in Israël vele moeders 
en Ruth is één van hen. Een goed 
boek voor Advent. En een prachtig 
boek om avondmaal bij te vieren. 

• Op zondag 11 december, derde 
Advent, hoopt vicaris Erik Oever-
mans voor de tweede keer in kor-
te tijd voor te gaan. Hoewel dit 
simpelweg een opleidingseis van 
de Protestantse Theologische Uni-
versiteit is, geeft het Erik de kans 
om de intensiteit van de verkondi-
ging te ervaren en krijgen wij de 
gelegenheid om te horen wat ons 

door zijn jonge stem wordt ge-
zegd. Noodgedwongen kom ik zelf 
daardoor in deze Advent iets min-
der tot spreken en kan ik mij aan 
Zacharias spiegelen. Advent kan 
immers ook een periode zijn om 
tot zwijgen te worden gebracht. 
Een verplicht zwijgen, zodat op 
de bestemde tijd verrukt over 
nieuwe geboorte mag worden ge-
sproken. 

• Op vierde Advent, 18 december, 
verwachten we ds. Hugo Dankers 
uit De Bilt in ons midden. Fijn als 
hij ons kan voorgaan in het ope-
nen van de Schriften en onze har-
ten.

 Op deze zondag wordt in de mid-
dag om 17.00 uur ook het kinder-
kerstfeest gevierd.

• Zaterdagavond 24 december om 
21.00 uur wordt in de Nieuwe 
Kerk een Kerstpraise gehouden. 
Thema: Licht, leven, liefde. Voor-
ganger is ds. Jasper van Schaik.

• Zondag 25 december vieren we 
Kerst in de ochtenddienst. Voor-
ganger is opnieuw ds. Van Schaik. 
's Middags zal er geen dienst zijn.  

• Zaterdag 31 december, oudjaars-
avond, komen we om 19.30 uur 
samen om ons  in het wentelen 
van de tijd aan Gods eeuwige ar-
men toe te vertrouwen.

• Zondag 1 januari vindt om 10.30 
uur de nieuwjaarsdienst plaats. In 
de diensten bij oud- en  nieuwjaar 
zal ds. Van Schaik voorgaan. 

Focustraject IZB
Het logo van Bethel symboliseert de 
kernwaarden 'open naar God, open 
naar elkaar, open naar buiten'. Het 
zijn deze drie basishoudingen die we 
als gemeenschap willen oefenen en 
belichamen. Nu we een roerige tijd 
met verminderd kerkbezoek, online 
diensten, beperkte kringactiviteit 
en karig clubleven hopelijk achter 
ons hebben gelaten, zijn we in een 
nieuwe periode beland van herbe-
zinning, nieuwe gewoontes, etc. Als 
Bethelwijkgemeente willen we ons 
daarom opnieuw bezinnen op onze 
drie kernwaarden. Het Focustraject 
van IZB sluit naadloos aan bij onze 
kernwaarden. Door dit traject gaan 
we opnieuw nadenken wat Jezus voor 
ons betekent, wat we daarin voor el-
kaar kunnen betekenen en wat we 
daarvan laten zien in ons dagelijkse 
leven. Onlangs zijn de gemeentele-
den uitgenodigd om deel te nemen 
aan een online enquête/scan, met 

behulp waarvan het draagvlak bin-
nen onze gemeente voor het Fo-
custraject wordt gemeten. Intussen 
voert de IZB ook gesprekken met de 
kerkenraad, predikant en de diverse 
geledingen binnen onze gemeente. 
In januari zullen de uitkomst van 
deze gesprekken en de resultaten 
van de enquête tijdens een gemeen-
teavond worden besproken. Daarna 
neemt de kerkenraad een definitief 
besluit over het wel of niet aangaan 
van een samenwerking met de IZB 
om tot uitvoering van het Focustra-
ject over te gaan.

Advent- en kerstgroet
We gaan Advent dus in. Op weg naar 
Kerst. Het zal weer een hele bevalling 
worden. Hoe ging het vorig jaar ook 
alweer en het jaar daarvoor? Twee 
ongekende kerstjaren hebben we 
beleefd. We werden teruggebracht 
naar de eenvoud van de kerststal, 
in de sfeer van huis en gezin. Van 
een volksfeest of een kerkfeest was 
nauwelijks sprake. Hoe zullen we dit 
jaar Kerst vieren? Iedere bevalling is 
uniek en verloopt anders dan de vo-
rige. Zonder barensweeën gaat het 
nooit. Willem Jan Otten citeert in 
'Zondagmorgen' de Engelse schrijver 
Chesterton, die schreef: 'wij hebben 
allemaal ons leven te danken aan 
de moed van onze moeder'. En dan 
de daarop doorstamelende Otten, 
over het mysterie van de menswor-
ding: 'Ook God wordt in barenswee-
en mens, hij dankt zijn leven aan 
de moed waarmee een jonge vrouw 
tijdens de kerstnacht wee voor wee 
de bevalling in zal gaan. Die moed 
wordt gevraagd van mensen! De 
moed van de instemming, 'laat met 
mij gebeuren wat u gezegd hebt'.' 
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Je zou een heel dik boek kunnen schrijven over de 
rol die engelen in Jezus’ leven gespeeld hebben. Een 
engel kondigt bij Maria Zijn geboorte aan. En in de 

velden van Efrata verschijnt een leger van engelen in de 
nacht dat Jezus wordt geboren. Wanneer Jezus, eenmaal 
volwassen, 40 dagen en nachten vast in de woestijn en 
wordt verzocht door satan en deze weet te weerstaan, 
verschijnen er engelen die hem als diakenen komen die-
nen. De avond voor zijn kruisiging was Jezus in de Hof 
van Gethsémane. 
Hij bidt dat zijn Va-
der deze drinkbeker 
van hem weg zal 
nemen. "Maar niet 
wat Ik wil, maar 
wat U wilt, laat dat 
gebeuren". En vanaf 
dat moment komt 
er een engel om 
Jezus bij te staan 
en kracht te geven. 
Toen zijn leerlingen 
Jezus in de steek 
lieten, schoot een 
engel Hem te hulp. 
Wie begint op te 
merken hoe Jezus in 
zijn leven op tal van 
moeilijke en beslis-
sende momenten 
door engelen wordt 
geholpen, zou verwachten dat zij Hem op z’n minst ter-
zijde zouden staan als Hij gekruisigd wordt. Maar juist 
dan en daar ontbreken ze. Geen engel laat zich vermoe-
den. Heeft Jezus hier hun hulp geweigerd?

Op geen moment kunnen zij toch heel ver van Jezus ver-
wijderd zijn geweest? Op de derde dag na Jezus’ sterven 
vermelden de evangelisten dan ook opnieuw engelen in 

de nabijheid van de opgestane Jezus.  Een engel, met 
een uiterlijk als bliksem en met kleding wit als sneeuw, 
om de steen voor het graf weg te wentelen. Twee enge-
len die zich over Maria ontfermen als zij in het lege graf 
staart. 

Zoals engelen Jezus steeds begeleid hebben, zo begelei-
den ze ook hen die het nieuws over Jezus horen en die 
het evangelie verder de wereld in moeten brengen. "Wat 

staan jullie naar de 
hemel te kijken", 
roepen engelen de 
leerlingen toe na-
dat Jezus bij zijn 
hemelvaart aan 
hun zicht onttrok-
ken raakt. "Jezus 
die uit jullie mid-
den in de hemel is 
opgenomen, zal op 
dezelfde wijze te-
rugkomen als jullie 
Hem naar de hemel 
hebben zien gaan." 

Ook later blijven 
de leerlingen onder 
de aandacht van 
Gods engelen. Pe-
trus wordt ’s nachts 
door een engel uit 

de gevangenis van Herodes bevrijd. Opvallend vaak zijn 
de eerste woorden van een engel: Vreest niet! Wees niet 
bang. Blijkbaar is dat het eerste wat een engel ziet als hij 
de aarde raakt, angst. Bij mensen in angst laten de en-
gelen zich steeds weer vermoeden en haasten zij zich ter 
plekke. Van God gezonden willen zij in en uit benauwenis 
helpen. Dat geldt voor Jezus. En voor zijn vrienden. 

Engelen in het leven van Jezus
ds. Jasper van Schaik

Laten we deze Advent eendrachtig 
bidden om moed. Voor mensen ver 
weg en dichtbij, voor elkaar. Laten 
we het gebed om moedermoed bid-
den. In ieder geval wens ik u een ad-
vent- en kersttijd toe van groeiende 
moedermoed. En dan ook de blijd-
schap over wat in uw schoot gewor-
pen wordt! 

ds. Jasper van Schaik

Gebedsgemeenschap Bethel
In deze laatste weken van het jaar 
2022 bereiden wij ons voor op de 
kerstdagen, de dagen waar het en-
gelenlied in onze duisternis geklon-
ken heeft. Een lied dat wij steeds 
weer mogen oefenen. Wij zien er 
naar uit en bidden om Gods na-
bijheid. Hij is in Zijn Zoon nabij 
gekomen. Bij ons komen wonen. 
Wij danken samen met Edwin en 
Jolien Droogendijk voor de ge-
boorte van Levi Jonathan, broer-
tje van David. Wij hopen en bid-

den om Gods zegen voor hen. 
Wij leven mee met de familie Van 
Dijk nu hun vader en grootvader 
(de laatste jaren wonend in Spatho-
dea) is overleden. Wij bidden om 
troost voor hen die achterbleven. 
Wij danken dat Dick de Wit zijn be-
noeming tot ouderling pastoraat 
heeft aanvaard en bidden om een 
spoedige vervulling van de nog open-
staande vacature. 

Aad de Bruijn,  
ouderling pastoraat

Opgang november 2022
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weet van redding. Luister maar…
• Op zondag 18 december, de vier-

de van Advent, gaat Kees Cardol 
bij ons voor. Inmiddels geen on-
bekende in ons midden. Hij loopt 
stage, maar meer dan dat is hij 
inmiddels behoorlijk opgenomen 
in de gemeente. Ik kan moeilijk 
voor hem spreken, maar als hij 
zich aan het rooster houdt, dan 
heeft hij de uitdaging om op deze 
zondag over Tamar te preken. Ge-
zegende dienst gewenst! 

• Dan breekt de kerstnachtdienst 
aan, op zaterdag 24 december om 
21.00 uur. Met als thema: ‘Hoop 
doet delen’. We zingen van het 
wonder van Kerst. We beleven de 
lichtheid in een donkere wereld. 
We luisteren naar het bekende, 
maar steeds weer nieuwe verhaal 
van de geboorte. Le Shaddai zingt 
op verhoogde toon over wat Kerst 
betekent. De hoop spat er vanaf in 
deze dienst. Komt allen tezamen!

• Kerstmorgen 25 december vie-
ren we dit jaar met jong en ou-
der. Allemaal samen. Het belooft 
een feestelijke dienst te worden, 
waarin de schijnwerper op het 
Kind gericht wordt. Maria’s kind. 
Gods Kind. Aan het einde van het 
oude jaar komen we nog een keer 
samen. Onwillekeurig blikken we 
terug op wat was. Hoe wij waren. 
Waar God in ons leven was. Om 
ons te realiseren dat Hij er was, is 
en komen zal. Hij er altijd is. 

• Dus ook op de nieuwjaarsdag, 
zondag 1 januari. Een nieuw jaar, 
onbeschreven bladen, nieuwe 
kansen. Nieuwe hoop. De dienst 
begint deze zondag om 10.30 uur. 
Daarna is er ruimschoots gelegen-
heid elkaar te begroeten en de 
zegen te wensen. 

In Memoriam
• Jan Bout 
Op 15 oktober overleed na een kort 
ziekbed Jan Johannes Bout in de 
leeftijd van 90 jaar. Hij woonde aan 
de Sanatoriumlaan, samen met zijn 
Corrie. 63 jaar zijn ze getrouwd ge-
weest. Geboren in een predikants-
gezin heeft hij het gewicht van kerk 
en geloof ervaren. Tijdens de oorlog 
heeft hij het bombardement van 
Rotterdam meegemaakt. Die erva-
ringen, alsmede de oorlog in Oekra-
ine, daar worstelde Jan mee. Tege-
lijkertijd was hij druk als organist op 
vele orgels. Hij speelde met liefde 
en passie. Tot zijn 57e heeft hij wis-
kundeles gegeven. De pensioentijd 

die toen aanbrak kon hij samen met 
Corrie besteden aan mooie reizen 
maken. Onder andere als reisleider 
bij de ANWB. Tijdens de afscheids-
dienst op 22 oktober op Kovelswade 
in Utrecht lazen we uit Prediker 3. 
Over de wisseling van de tijden. Een 
tijd van bouwen en van breken, van 
lachen en van huilen, van zwijgen en 
van spreken. Niet altijd makkelijke 
tijden. Wat had Jan graag de tijd 
gekregen om voor Corrie te zorgen. 
Maar de tijd van loslaten was on-
verbiddelijk. Prediker is een realist. 
Hij ziet wat voor ogen is. Maar weet 
ook van God die alle tijden in Zijn 
hand houdt. Sterker nog; die ons als  
mensen van de tijd in de hand houdt. 
Dat mag tot hoop en troost zijn. 

ds. Jan Minnema

• Riet de Bruijn-Hoogenboom
In de vroege ochtend van 30 okto-
ber overleed mevrouw Maria de 
Bruijn-Hoogenboom. Riet woonde 
met haar man Dick op Hoog Kanje 
274. Voorheen heeft het echtpaar 
met veel vreugde op de Stalhouderij 
gewoond totdat langzaamaan dui-
delijk werd dat er voor beide ech-
telieden meer zorg nodig was. De 
laatste tijd ging de gezondheid van 
Riet snel achteruit. Eerst, een tijdje 
terug, een forse medische ingreep 
en zo’n drie weken geleden werd 
Riet getroffen door een longontste-
king. Aanvankelijk leek herstel in 
te zetten, maar bleek haar algehe-
le conditie te zwak. Kort voor haar 
overlijden mochten we met Dick 
en de dochters Corry, Elly, Joke en 
Jeannette een korte dienst houden 
aan het sterfbed. We lazen daar 
Psalm 25 met het nadrukkelijke: 'Op 
U blijf ik hopen, elke dag weer!' En 
we zongen het adventslied van hoop 
en verwachting, van uitzien naar de 
Heer en Heiland 'Op U, mijn Heiland, 
blijf ik hopen.' Op het breekbare 
gezicht van Riet zagen we vrede.  
Zo mochten Dick, de dochters en 
hun partners en ook de kleinkinde-
ren een geliefde vrouw, moeder en 

Predikant
ds. J.C. Minnema
Breehoven 72, 6721 SN Bennekom
Op maandag, dinsdag en woensdag in Zeist
Telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00-9.30 uur, tel. 06 835 408 19
dominee@wijkgemeentedebron.nl 

Ouderenpastor
ds. F. van Roest
Landlust 5, 3705 VR Zeist
tel. 06 381 229 55
fvanroest0@gmail.com

Scriba  
J.A. Boogaard
Bachlaan 171, 3706 BZ Zeist  
tel. 695 53 41 / 06 284 379 32 
scriba@wijkgemeentedebron.nl

Penningmeester
IBAN NL 90 RABO 0373 7335 18
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
t.g.v. wijkgemeente De Bron

Sionskerk
Jacob Catslaan 73, 3705 BP Zeist, tel. 695 52 59
Coördinator vrijwillige kosters: B. Carelse, 
tel. 06 579 389 76. Verhuur kerkzaal en bijge- 
bouwen: W. van der Meulen, tel. 06 550 159 03

Wijkredacteur 
mw. E.A. Hoogteijling 
tel. 694 82 06
debron@opgang.info

www.wijkgemeentedebron.nl

De Bron
protestantse wijkgemeente

Protestantse
Wijkgemeente

Algemeen en diensten
• Zondag 4 december is het de twe-

de zondag van Advent. In deze 
adventsweken staan we stil bij de 
'voormoeders' van Jezus. De vrou-
wen die in het geslachtsregister in 
Mattheüs staan. Deze zondag gaat 
het over Ruth. Zij is met Naomi 
meegekomen naar Bethlehem (hé 
dat klinkt bekend) en krijgt samen 
met Boaz een zoon: Obed. Dat be-
tekent dienaar. Deze Obed is weer 
de vader van Isaï, die weer de va-
der van David is. En is Jezus niet 
geboren uit het huis van David? 
Komt dat horen!

• De derde zondag van Advent is 11 
december. Deze zondag is voorbe-
reid en staat in het teken van de 
jongeren. We lezen over Rachab. 
Een bijzonder verhaal over een 
voormoeder van Jezus. Ook zij 
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Op 22 december is het zover! De herdertjestocht! 
Samen met basisschool De Ichthus is en wordt 
er achter de schermen hard gewerkt aan de 

allereerste lichtjestocht door de wijk. Gloedvol en 
vol passie werd de route uitgestippeld, kleding uitge-
zocht, spelers benaderd, scènes gerepeteerd. Het be-
looft dan ook een groots evenement te worden. Er zul-
len op de avond van 22 december twee lichtjestochten 
door de wijk gaan. De ene start op het plein van de 
Ichthusschool, de andere op het plein bij De Lindehof. 
In groepjes zullen leerlingen en hun ouders de route 

gaan, die langs diverse taferelen van het kerstevange-
lie leidt. Zo is er een herberg, zijn er herders in het 
veld en zingen de engelen hun hoogste lied. Onderweg 
komen ze natuurlijk ook een strenge Romeinse soldaat 
tegen. De tocht eindigt in de Sionskerk waar de stal 
zichtbaar is. Daar zal ook chocomelk en glühwein zijn. 

Reikhalzend zien we uit naar deze bijzondere avond, 
die voor kinderen en hun ouders beslist een bijzondere 
kerstviering zal zijn!

Herdertjestocht

oma loslaten. Dankbaarheid en hoop 
waren ook de thema’s tijdens de 
dankdienst op zaterdag 5 november. 

En zeker ook de liefdevolle woorden 
van de kinderen en kleinkinderen. 
'Ga met God en Hij zal met je zijn!'

Henk van Amerongen

Adventsvespers
Inmiddels is het een traditie geworden: de jaar-
lijkse adventvespers in de Wijkzaal van de Sions-
kerk. Voortgekomen uit een gevoel van gejaagd-
heid in de maand december, zoekend naar een 
moment van stilte en bezinning. 

Voorafgaande aan de vespers is er aan tafel een 
sobere maaltijd met soep en brood. Wees van 
harte welkom ook bij het eten! Van 19.30 uur 
tot 20.00 uur is de vesper, met lied, lezing, kort 
woord en gebed. Goed om even stil te staan te-
midden van de hectiek van deze maand, waarin 
alles wordt gepropt waar we het hele jaar niet 
aan toe zijn gekomen.

De vespers zijn op 6, 13 en 20 december. De voor-
afgaande maaltijd begint om 18.45 uur. Geeft u 
zich daar even voor op bij ds. Minnema graag. 
Zegt het voort en wees welkom!
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Voor de kinderen: 
  tel de engelen

In deze Opgang hebben we op verschillende plek-
ken de kerstengel van de voorpagina verstopt. 
Blader maar eens goed door het blad heen. 
Op hoeveel plekken kun jij de kerstengel vinden? 
Als je het goede antwoord weet, stuur dan voor 
1 januari een mailtje naar 
hoofdredactie@opgang.info. 
De winnaar krijgt van de redactie 
een echte kerstchocoladereep 
thuisbezorgd!

Kerkelijk Bureau verhuist

Vanaf maandag 5 december is het 
Kerkelijk Bureau van de Protestant-
se Gemeente Zeist gehuisvest in het 
Kerkelijk Centrum Zeist-West 
De Clomp 33-02. 
De verhuizing vindt plaats op vrijdag 
2 december: het Kerkelijk Bureau is 
die dag gesloten. 
Het Kerkelijk Bureau was vele jaren 
aan de Maurikstraat 55 gevestigd.

Geef vandaag 
voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.
In januari gaat Actie Kerkbalans van 
start: de jaarlijkse grote actie waar-
bij aan leden van de wijkgemeenten 
wordt gevraagd een financiële bij-
drage te leveren voor het werk van 
de plaatselijke kerk. 

Meer informatie op pagina 41.

Opgang wordt uitgegeven door  
de algemene kerkenraad van  
de Protestantse Gemeente Zeist.
Opgang verschijnt maandelijks 
m.u.v. augustus.

Hoofd-/eindredactie
Daniël Claas / 06 267 877 32
hoofdredactie@opgang.info
Marjolijn Steunebrink / 06 123 349 84
Arie Theisens / 06 524 079 48 
Louise Vrieling / 030 696 36 65 
eindredactie@opgang.info

Wijkredactie 
Marijke van Eck (Bethel), Bets 
Hoogteijling (De Bron), Willeke 
Ruiter (NoorderLicht), ds. Irma Jan-
sen-Kleinjan (Oosterkerk), ds. G.M. 
v. Meijeren (Pniël), Netty Gaastra 
(Het Witte Kerkje), Communicatie-
commissie (Zeist-West). Voor het 
adres van uw wijkredacteur: zie 
wijkbericht van uw gemeente.

Inlevering kopij 
Wijkberichten via wijkredacteuren, 
algemene berichten en fotomate-
riaal via eindredactie. Kopij s.v.p. 
via e-mail. De redactie is bevoegd, 
indien dat noodzakelijk is voor 
een goede vormgeving, kopij in 
te korten.

Bezorging/aanmelding Opgang
Voor aanmeldingen van nieuwe 
lezers, klachten of wensen over 
de bezorging en adreswijzigingen: 
Kerkelijk Bureau, Maurikstraat 55, 
3701 HC Zeist, 692 03 00, 
hkb@pkn-zeist.nl
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Data uitgaven Opgang 2023 - zie pag 42 

Deze kerstengel – en nog veel meer leuke kerstcadeautjes  
kun je kopen bij 'Bij Johannes' op de Montaubanstraat. 

Je kunt er ook heerlijk lunchen! 
Kijk maar op www.bij-johannes.nl
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Engelen… ze bestaan. De Bijbel vertelt ons daar-
over. Engelen als boodschappers van God, als be-
schermers van mensen. Vaak aanwezig op cruciale 

momenten in de geschiedenis. Zoals bij de geboorte van 
Jezus en bij zijn opstanding uit de dood.

De Bijbel vertelt dat iemand eens een droom kreeg. Hij 
zag engelen heen en weer gaan tussen hemel en aarde. 
Kennelijk is dat verkeer er dus tussen hemel en aarde. Al 
zien en ervaren we dit niet altijd.
Kennelijk vindt God de aarde en de mensen die daarop 
wonen heel belangrijk. Belangrijk genoeg om daar con-
tact mee te zoeken en te onderhouden. Dat is bemoe-
digend. Vooral omdat we wel beseffen dat we het als 
mensen alleen niet redden.
Engelen: geen sprookjesfiguren maar werkelijkheid.
Mooi is dat in de Bijbel staat dat engelen soms in de ge-
daante van gewone mensen het (levens-)pad van iemand 
kruisen zonder dat dat wordt beseft.
Wat we hier ook van vinden; mensen kunnen als engelen 
voor elkaar zijn. Met een boodschap van God, een bood-
schap uit de hemel hoe verpakt misschien ook.
Het is goed om daar oog  voor te hebben. Dan kunnen de 
mensen die wij ontmoeten in onze inloophuizen soms, 
misschien maar heel even, het gelaat van een engel krij-
gen.

De vraag is niet alleen of we dat willen zien maar ook of 
wij zelf een engel willen zijn voor de ander. Met heel veel 
engelengeduld soms. Maar de moeite waard. Omdat dan 
opeens het besef er kan zijn dat we onder een geopende 
hemel leven.

Met veel vallen en opstaan proberen we daar in onze  
inloophuizen gestalte aan te geven. Inmiddels al vele  
jaren. In drie van de vier inloophuizen waren er de af-
gelopen tijd jubilea (Lindenhuis 30 jaar, Zeist West 12,5 
jaar en Zeist Centrum 5 jaar). Mijlpalen waar we God 
dankbaar voor zijn. Dankbaar ook voor al die engelen in 
onze inloophuizen.
Wilt u misschien meedoen als vrijwilliger? Of u daar ge-
schikt voor bent? We houden de oproep deze keer heel 
kort: Engelen gezocht!!

Hartelijke groet,
Rianne, Marianne, Marian en Ton     

[ kerkelijk nieuws ]
Vanuit de 
wijkinloophuizen

BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN
Naam

Adres

Postcode 

Plaats

Datum

Handtekening

 Ik bestel
........... kaart(en) van € 10,- € ..............
 (20 bonnen van € 0,50 per st.)

........... kaart(en) van € 20,- € ..............
 (20 bonnen van € 1,00 per st.)

........... kaart(en) van € 30,-  € ..............
 (20 bonnen van € 1,50 per st.)

........... kaart(en) van € 50,-  € ..............
 (20 bonnen van € 2,50 per st.)
  ------------- + 
Totaalbedrag € .............. 

U kunt dit formulier in de collectezak deponeren of opsturen 
naar Kerkelijk Bureau, Maurikstraat 55, 3701 HC Zeist. Pr

ot
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ONLINE COLLECTEBONNEN BESTELLEN? GA NAAR WWW.PKN-ZEIST.NL

Engelen gezocht
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Het korte kerstverhaal uit Matte-
us 1:18-25 klinkt: de jonge vrouw 
zal zwanger worden –na Batseba, 
Ruth, Rachab en Tamar volgt Ma-
ria– met Jezus. En dan wordt Jo-
zef wakker. Wakker worden, is dat 
het verhaal van Kerst?

• Oudejaarsavond zaterdag 31 de-
cember, ontmoeten we elkaar 
toch ook rond de kribbe, in een 
wereld die verwikkeld is in ver-
sluierende taal van speciale mili-
taire operaties en klimaatconfe-
renties vol lobbyisten. We lezen 
en zingen Psalm 93, het lied van 
de zee. En zingen, tegen de klip-
pen op: Jezus is geboren, het is 
goed om zijn kant op te kijken. 

• Nieuwjaarsmorgen zondag 1 janu-
ari beginnen we om 11.00 uur. Het 
zal een korte dienst in de Shalom-
zaal zijn, in de sfeer van een mor-
gengebed. Daarna delen we koffie 
en oliebollen. 

Jongerendienst
Deze dienst is voor  jongeren van-
af de brugklas van de middelbare 
school. Welkom op zondag 11 de-
cember, we starten om 10.00 uur in 
het Honk.

Han, Heidi, Helga en Helen
06 37 30 26 80

Wij feliciteren Tirza en Leona
Wat een feest, 29 oktober! Tirza 
Claas en Leona van der Werff trouw-
den in een kleurrijke viering in onze 
kerk. De moeder van Tirza, Evelyn 
Noltus, was voorganger. Bijzonder 
was dat Tirza in deze dienst belijde-
nis deed en zo de doop voor eigen 
rekening nam. Drie keer een ja dus, 
en daarbij klonk ook het ja van al-
len die hen omringden. Mensen van 
binnen en buiten de kerk, voor allen 
was het een bijzondere ervaring van 
'welkom-zijn', bij God en elkaar te 
gast. We feliciteren het bruidspaar 
en wensen hen zegen op hun weg. 

Schaal, beker, kleed
'Aan tafel' is ons jaarthema. Op start-
zondag waren we in diverse groepen 
met dat thema bezig. Creativiteit 
ontbrak niet! Een groep maakte een 
tafelkleed met namen van heel veel 

gemeenteleden en rijk voorzien van 
andere beelden. Anderen gingen aan 
de slag met servies, kannen en scha-
len. Op zondag 6 november deelden 
we brood en beker en gebruikten 
daarbij met vreugde deze gaven en 
talenten uit onze eigen gemeente. 
Dat zal vast nog wel eens gebeuren.  

Op weg naar Kerst…
Op woensdag 14 december is er 
een koffieochtend mét uitgebreide 
kerstbrunch. Welkom!
De ochtend staat in het teken van 
het naderende kerstfeest. We begin-
nen om 11.00 uur met koffie/thee 
en een heerlijke kersttraktatie. U 
wordt verrast met mooie Christmas 
carols, gezongen door een speciaal 
voor deze gelegenheid samenge-
stelde zanggroep. Een toepasselijk 
kerstverhaal en gedicht horen er ook 
bij. Alles vindt plaats aan een fees-
telijk gedekte kersttafel. Er zijn al 
aanmeldingen maar er is nog genoeg 
plaats. Rond 13.00 uur sluiten we 
met elkaar af. 
I.v.m. de inkopen is aanmelden nood-
zakelijk: graag vóór 10 december bij 
Wilma Seinen via wilmaseinen@hot-
mail.com Als u vervoer nodig heeft 
kunt u Corine bellen: 69 63 074.

Team koffieochtend

Kerstavond: Blaas de fluiten aan!
'Blaas de fluiten aan' is een zinnetje 
uit het bekende kerstlied ‘Midden in 
de winternacht'. Het is ook het the-
ma van de dienst op 24 december. 
Die begint vroeg: om 19.30 uur. Een 
kerstavonddienst dus. We houden 
de drempel laag; met een hartelijk 
welkom voor alle leeftijden, voor 
ervaren kerkgangers en voor wie er 
juist deze avond bij wil zijn, voor 
buurt en familie. Voor iedereen dus. 

NoorderLichtgemeente
protestantse wijkgemeente

Bij de diensten
• Zondag 4 december gaat ds. Rai-

ner Wahl voor.
• Zondag 11 december gaat het over 

verwantschap. Mensen die de wil 
doen van de Vader, die horen bij 
elkaar. Rachab van Jericho durfde 
dat. Wie durft ook? We delen brood 
en beker in deze dienst. De canto-
rij zingt met ons mee en zingt ons 
voor. Lezingen uit Rechters 2 en 
6:22-25, Matteüs 12:46-50.

• Zondag 18 december is Nienke 
van Andel onze voorganger.

• Kerstavond zaterdag 24 decem-
ber, de dienst begint om 19.30 
uur. Verderop leest u meer. 

• Kerstmorgen zondag 25 december 
sluiten we het project 'de moe-
ders van Jezus' af met een fees-
telijke dienst voor alle leeftijden. 
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Predikant
• ds. R.A. Bosch
 Nelson Mandelalaan 148, 3707 KP Zeist
 tel. 030-785 59 35 / 06 442 168 27
 r.bosch@noorderlichtgemeente.nl
 werkdagen: maandag t/m donderdag
• ds. S.M. Oomen
 predikant voor ondersteunende diensten
 tel. 06 254 618 60
 tel. spreekuur ma-di van 9.00-9.45 uur
 sophia.oomen@kpnmail.nl 

Contactpersoon pastoraat
mw. Corine Felix
tel. 696 30 74 
bezoek@noorderlichtgemeente.nl 

Scriba
mw. K. de Haas
Postadres: Bergweg 92B, 3707 AE Zeist
scribaat@noorderlichtgemeente.nl

NoorderLichtkerk
Bergweg 92B, 3707 AE Zeist / tel. 691 60 34
koster/beheerder: Maarten Kluin
koster@noorderlichtgemeente.nl

Penningmeester
IBAN NL 90 RABO 0373 7335 18
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
t.g.v. wijkgemeente NoorderLicht 

Wijkredacteur 
mw. W. Ruiter, Amersfoortseweg 10C
3705 GJ Zeist / tel. 693 11 23
noorderlicht@opgang.info

www.noorderlichtgemeente.nl
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We vieren het feest van de geboor-
te van Jezus omdat we geloven dat 
met zijn komst licht gaat schijnen in 
onze vaak donkere wereld. Dat was 
toen, en dat is nu nog steeds. Het 
bijbelverhaal over de geboorte van 

Jezus klinkt en dominee Roel Bosch 
zal daar een korte overdenking bij 
houden. In een apart voor nu ge-
schreven kerstverhaal duikt een 
onbekende herder op in een verras-
sende omlijsting. Samen kunnen we 

de bekende kerstliederen zingen en 
met een koor van volwassenen en 
kinderen meedoen met nieuwe lie-
deren. Na afloop delen we koffie en 
chocolademelk.

Op 27 november is het eer-
ste Advent. Start van een 
tijd van verwachtingsvol 

uitkijken naar… Dit jaar staan 
we vanuit de kinderdienst stil bij 
de oma’s, de voormoeders van 
Jezus. Want dat waren nog eens 
vrouwen! Je kunt ze met recht 
superoma’s noemen! Vier oma’s 
waarvan we de superkrachten 
gaan ontdekken. Een reis de ge-
schiedenis door, langs de verha-
len van Batseba, Ruth, Rachab en 
Tamar. 
Ga je mee op reis door de tijd? Je 
bent elke zondagmorgen welkom. 
Ook als je zelf al oma (of opa) 
bent en eens mee wilt luisteren 
en doen met de kinderen. 
We  gaan ontdekken dat Jezus 
(minstens) vier superoma’s had, 
die allemaal speciale eigenschap-
pen hadden. En kijk eens, deze 
kinderen van nu hebben ook su-
peroma’s en vertellen daar graag 
over. 

Oma Evelyn is de superoma van 
Elin en Jonathan. Al 6 jaar is ze 
iedere woensdagmiddag samen 
met haar kleinkinderen. Haar fy-
sieke beperkingen belemmeren 
haar lijf soms om fysiek aanwe-
zig te zijn, maar het zijn altijd 
lichtpuntjes in de week. Over en 
weer! 

Edith’s beide oma’s zijn supero-
ma’s omdat ze leuke spelletjes 
spelen, fijn kunnen knuffelen en 
goed voor Edith en haar zusjes 
zorgen. "Eigenlijk alle lieve smi-
leys horen bij mijn oma’s". 

"Mijn oma Nayla is een superoma 
omdat ze heel gezellig en heel 
lief is en omdat we altijd Sin-
terklaas bij haar vieren en dat 
is heel leuk! Ik kan heel gezellig 
kletsen met oma en wandelen! Ik 
heb deze foto uitgekozen, toen 
was ik nog heel klein, maar het 
is mijn lievelingsfoto van mij en 
oma. Groetjes van Silke." 

Bij deze oma Sary is het goed 
opwarmen na een frisse duik in 
zee. En samen dágen doorbren-
gen op de camping, in de zon. 
Veel plezier hebben samen. Wat 
een superoma! Raquella, Jennah 
en Safir.

Heb jij ook een superoma?  Laat 
haar eens weten hoe mooi, stoer, 
lief, gezellig, dapper, vrolijk of… 
je haar vindt. Wil je het extra 
leuk maken? Vouw dan samen 
met oma een 'happertje'. Schrijf 
er allemaal superkrachten en 
mooie eigenschappen van je oma 
op en speel samen een 'daarom-
ben-jij-een-superoma-spel.' 
Als je oma er niet meer is kun 
je misschien met je ouders, 
of je opa, het spel spelen. Sa-
men ervaringen uitwisselen. 
Dit is trouwens ook de moei-
te waard als je al wat ouder 
bent, want (klein-)kind van je 
(groot-)ouders blijf je altijd. 
Hoe je een happertje vouwt kun 
je bekijken als je de QR-code met 
je telefoon scant.

Superoma's
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mogen ervaren dat ze een geliefd 
kind van God zijn!
• Op de tweede adventszondag, 4 

december, gaat gastvoorganger 
Bas van Dieren voor. 

• Derde Advent, 11 december, gaat 
Henk voor en vieren we samen het 
Heilig Avondmaal.

• Op 18 december is het al de vier-
de adventszondag en is Irma de 
voorganger.

• In de kerstnacht 24 december is 
er om 22.00 uur een avonddienst 
met de Oosterkerkband. Henk en 
Irma gaan dan samen voor.

• Kerstochtend 25 december vieren 
we kerst met de Oostercantorij en 
zullen de kinderen een kerstspel 
ten tonele voeren.

• Op oudejaarsavond is er om 19.30 
uur een avondgebed om samen 
het jaar af te sluiten.

• Zondag 1 januari hopen we het 
jaar samen te beginnen: vanaf 10 
uur is er koffie en gelegenheid om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Om 11 uur is er dan een 
kort morgengebed waarin we God 
om een zegen voor het nieuwe 
jaar vragen. 

Nieuwe aanpak pastoraat: 
gemeente in-delen
Als wijkkerkenraad en taakgroep 
pastoraat hebben we het besluit ge-
nomen om de gemeente in te delen 
in kleine groepjes, op basis van post-
code. 
• De hele gemeente wordt inge-

deeld in ‘contactgroepen’ van 
rond de 10 adressen. Iedereen 
wordt uitgenodigd daarbinnen 
naar elkaar om te kijken. Per 
groep komt er een ‘contactper-
soon’, die een kleine coördineren-
de taak heeft: het rondbrengen 
van een kerst- en/of paasgroet. 
Het aanspreekpunt zijn, om met 
anderen samen het onderling con-
tact te onderhouden en zo iets te 
kunnen betekenen voor de omge-
ving. 

• De drie pastorale ouderlingen en 
twee predikanten vormen het 
‘kernteam pastoraat’. Voor pasto-
rale aandacht voor jezelf, of voor 
een ander, ben je hartelijk wel-
kom om rechtstreeks met een van 
de predikanten contact op te ne-
men. Woon je aan de (Verlengde) 
Slotlaan of ten oosten daarvan, 
dan is Irma je predikant. Woon 
je ten westen van die lijn, dan is 
Henk je eerste aanspreekpunt.

Duurzaam omgaan met voedsel
Eén van de manieren om duurzaam 
om te gaan met ons voedsel is het 
tegengaan van voedselverspilling. 
Bij deze 10 handige tips:

1 Check what’s in stock voordat je 
boodschappen gaat doen. Heb je 
geen fotografisch geheugen? Maak 
dan een foto van je voorraad- en 
koelkast!

2 Maak een boodschappenlijstje.
 Als je boodschappen doet met een 

lijstje op zak, doe je veel minder 
impulsaankopen. 

3 Meten is weten. Gebruik een 
maatbeker voor rijst, pasta e.d.

4  Kijk, ruik en proef voordat je 
iets weggooit. Vertrouw bij de 
THT-datum op je eigen zintuigen 
voordat je iets weggooit.

5  Bewaar voedsel op de juiste 
temperatuur. Wist je dat je to-
maten, aubergine, paprika, basi-
licum en bananen beter buiten de 
koelkast kunt bewaren? En dat 4 
graden Celsius de juiste tempera-
tuur is voor de koelkast?

6  FIFO Oftewel: first in, first out! 
Leg de producten die eerst op 
moeten voorin de koelkast.

7  Geef je producten een 2e be-
stemming door ze te conserve-
ren. Zoals fermenteren, inmaken 
en pekelen.

8  Bewaar je restjes in goed afsluit-
bare bakjes. Eten over? Fijn! Als 
je het goed bewaart, kun je het 
later die week nog prima eten. 
Neem het mee als lunch, verwen 
jezelf door een avondje lekker 
niet te koken of vries het in! 

9  Share it! Je kunt iemand blij ma-
ken met jouw overgebleven maal-
tje! Er bestaan verschillende apps 
waarop je je eten kunt aanbieden 
aan anderen of juist zelf eens 
kunt kijken wat er bij anderen 
over is. 

10 Maak de geitjes op de kinder-
boerderij blij met jouw restjes

 Maar wel eerst even checken wat 
ze mogen eten natuurlijk.

Predikanten
 ds. Irma Jansen-Kleinjan
 06 483 181 72 / irmakleinjansen@gmail.com
 ds. Henk Jansen
 06 180 408 14 / henkkleinjansen@gmail.com
 Charlotte de Bourbonlaan 32, 3708 CD Zeist
Scriba
 mw. E. Feddema-van Riezen
 Nijenheim 41-11, 3704 SH Zeist
 Tel.  692 29 93
 beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl 
Ouderenpastor 
 ds. Irma Jansen-Kleinjan
 tel. 06 483 181 72 / irmakleinjansen@gmail.com
Buurtvrij Kerckebosch
 buurtpastor Walter Willigenburg, 
 tel. 06 524 327 53 / walter@buurtvrij.nl 
Oosterkerk
 Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist
 tel. 691 20 55
 Koster: P. Bosma 
 tel. 691 20 55 / koster@oosterkerkzeist.nl
Penningmeester

IBAN NL 90 RABO 0373 7335 18
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
t.g.v. wijkgemeente Oosterkerk 

Wijkredacteur
 ds. Irma Jansen-Kleinjan, tel. 06 483 181 72
 oosterkerk@opgang.info
www.oosterkerkzeist.nl 

Oog voor elkaar
In de Oosterkerk leven wij op vele manieren met 
elkaar mee. Toch kan het gebeuren dat mensen 
aan onze aandacht ontsnappen. Misschien bent 
u zelf zo iemand of u kent iemand, die pastorale 
aandacht verdient. 
Geef het dan aan ons door via tel. 06 483 181 72 
of mail naar irmakleinjansen@gmail.com

Oosterkerk
gereformeerde wijkgemeente

Komende zondagen
Deze Advent gaat de kinderkerk aan 
de slag met het project van Bijbel 
Basics: ‘Ik kan niet wachten’... We 
hebben ervoor gekozen om in de 
diensten dezelfde schriftlezingen te 
gebruiken, zodat we als volwassenen 
en kinderen samen kunnen toeleven 
naar Kerst. 

Als u dit leest hebben we de eerste 
adventszondag al gehad, een dienst 
waarin Tobias Brandenburg en René 
van Hartingsveldt gedoopt zijn. Dat 
deze twee jongetjes in hun leven 
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Afscheid Rob Proost
En er gebeurde nog meer tijdens de 
Keuzekerk! Toen iedereen rond 11 
uur weer terug was in de kerkzaal 
hebben we de tijd genomen om af-
scheid te nemen van Rob Proost en 
hem van harte bedankt voor zijn 
enorme inzet voor de Oosterkerk in 
de afgelopen jaren. Dit met name 
voor wat betreft de streaming, web-

site, app, nieuwsbrief, drukwerk en 
wat al niet meer. Ook als drummer 
van de band nam hij (voorlopig) af-
scheid. We zongen Rob een zegen-
lied toe en wensen hem alle goeds 
toe en zeggen natuurlijk: tot ziens!

Bekijk de livestream 6 november

Terugblik Groene Keuzekerk
Zondag 6 november was er Keuze-
kerk die door de Groene Groeigroep 
was voorbereid samen met Henk en 
Irma. We dachten na over duurzaam 
eten met als thema: Je bent wat 
je eet?! De Oosterkerkband speel-
de echt de sterren van de hemel en 
veel mensen hadden een actief aan-
deel in de dienst. Zo ging Annemarie 
Rus ons voor in een confronterend 
visueel gebed van schuldbelijdenis 
en verootmoediging over ons aan-
deel in het onrecht dat we Gods 
schepping aandoen. Maar omdat 
wij mensen mogen leven van gena-
de en vergeven konden we daarna 
met Arie Theisens ‘The Garden Song’ 
meezingen: ‘Inch by inch, row by 
row.’ Stapje voor stapje mogen we 
ons inzetten voor Gods Koninkrijk! 
Daarna kon je in de kerk blijven zit-
ten en van Irma een preek horen over 
Daniël 1. Ook gingen er mensen naar 
buiten om een wandeling in het bos 

te maken onder leiding van Wim van 
Drongelen. En in de Eastcoast namen 
Bart en Annet Wesselink een grote 
groep mensen mee in het nadenken 
over gezonde en verantwoorde keu-
zes in de supermarkt. 

Er was een prachtig spel voor jong 
en oud, en in de keuken van Peter 
Bosma werd er heerlijk vegetarisch 
gekookt. 

In de consistorie kon je tenslotte sa-
men met Henk Jansen al mediterend 
‘(her)kauwen op trage vragen’. Na 
afloop van de dienst was er uiter-

aard biologische en fairtrade koffie 
en genoten we van het vele lekkers 
dat klaargemaakt was door de Groe-
ne Groeigroep. 

www.youtube.com/live/CC372LDKCWw?feature=share
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p 31 augustus 2021 waren wij als gezin 
op vakantie in Italië. Tijdens een wande-
ling heb ik een enorme val gemaakt. Een 
beschermengel was er tijdens mijn die-
pe val. Eerst onzichtbaar, maar daarna 
zichtbaar. God stuurt engelen op ons pad 

in de vorm van mensen van vlees en bloed. 

De week in Italië in het ziekenhuis, waarbij ik geen con-
tact mocht hebben met mijn gezin, was de zwaarste 
week van mijn leven. De totale eenzaamheid, het niet 
kunnen verstaan van de taal. Ik kan nauwelijks woorden 
vinden om te zeggen wat dat met mij deed. Uiteindelijk 
kreeg ik toch een soort rust en kalmte over mij heen om-
dat ik me gedragen voelde.

Toen kwam de dag dat ik terug mocht naar Nederland. 
Eindelijk kon ik mijn gezin weer in de armen sluiten. Het 
was emotioneel. Tijdens de terugreis in een ambulance 
zijn gesprekken gevoerd die door een diepere laag heen 
gingen.

Eenmaal in Nederland kwam het besef hoe fijn het is 
om onderdeel van wijkgemeente Bethel te zijn. Vaak 
leefde ik hieraan voorbij en was ik vooral aan het con-
sumeren. Terwijl ik nog amper van de reis was beko-
men, werd ik al omringd door meeleven. Zo ook die 
keer dat een gemeentelid op bezoek kwam. Het was 
prachtig weer en ik wilde niets liever dan naar bui-
ten. Zomaar op een bankje buiten zaten we te bidden.  
De totale overgave aan dat moment. Niet denken: kan dit 
wel? Zo waardevol.

De vele kaarten met bemoedigende teksten, mailtjes, 
appjes, een kookrooster voor het thuisfront. Dat deed zo 
goed en heeft ons in het hart geraakt. In allerlei gedaan-
tes ervoeren wij dat er engelen op ons pad kwamen.

In het ziekenhuis heb ik een geestelijk verzorger ont-
moet. We raakten aan de praat en in een diepe intimiteit 
hebben wij op zondag het avondmaal gevierd. Ik heb het 
nog nooit zo diep en intens mogen vieren. Jezus was er-
bij! De tranen stroomden over mijn wangen. Dat gaf zo-
veel moed, hoop, kracht en vertrouwen voor de periode 
die voor ons lag.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Sinds het ongeluk 
zit ik anders in de kerk. Het besef dat ik er gewoon mag 
zitten zoals ik ben. Deze gebeurtenis heeft met mij en 
mijn hele gezin veel gedaan. Wij weten nu: engelen zijn 
niet alleen van vroegere tijden. Misschien werken ze nog 
meer in deze tijd. Heb jij daar oog voor? Juist door deze 
dingen met elkaar te delen ervaar je zomaar dat God zo 
totaal anders werkt dan wij mensen denken.

Wij wensen jullie een wondermooie adventstijd toe en 
we gunnen dat ieder zijn/haar engel mag vinden op zijn/
haar weg. Of dat jij een engel voor een ander mag zijn.

[ thema ]

Beschermengel
Met schroom en aarzeling wil ik schrijven over de engelenervaring die ik in 2021 meemaakte. 

Zoekend naar woorden, in het besef dat woorden eigenlijk geen uitdrukking kunnen geven 
aan een heftige periode die achter ons ligt.

Ina Lokhorst
wijkgemeente Bethel

O
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p de tentoonstelling Gospel klinken 
steeds weer andere spirituals en gospel-
liederen. Bij het thema 'engelen' kwam 
deze boven, lied 757 in ons liedboek. 
'Swing low, sweet chariot'. De wagen van 
Elia komt daarin voor, maar het is ook de 

wagen van Mozes. En nu wordt het ook de wagen van tot 
slaaf gemaakten. Afgevoerd met schepen uit Afrika naar 
Suriname, Guyana, de oostkust van de Britse koloniën, 
later de Verenigde Staten. Geldbeluste mensen, 'coming 
after them', hadden hen geketend, gebrandmerkt, van 
hun eigenheid ontdaan.
Maar wie het leven heeft kunnen houden, en de kracht 
van het leven ervaart in geloof in een God die om hen 
geeft, ziet méér dan deze kwade mensen met hun ont-
voeringsgeweld. Die ziet engelen. Zelfs als het dan op 
de laatste reis pas zichtbaar is, de reis over de doodsjor-
daan: engelen van God laten hen niet in de steek. Zo 
doen de engelen in de Bijbel en in de mensengeschiede-
nis mee, als een tegenverhaal. Tegen machten van het 
kwaad zingt een lied dat niet zal doven: God brengt me 
thuis, en zijn boden komen me tegemoet. Dat we dat in 
de kersttijd zien gebeuren!

[ mensen en engelen ]

Swing low, sweet chariot
I looked over Jordan, and what did I see, coming for to carry me home? 

A band of angels coming after me, coming for to carry me home.

Ik keek over de Jordaan – wat zag ik, op weg om mij naar huis te brengen?
Een groep engelen die me zocht, op weg om mij naar huis te brengen.

O
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Roel Bosch
voorganger NoorderLichtgemeente
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k ben opgegroeid in een vrijzinnig humanistisch 
gezin en ben rond mijn twintigste tot geloof ge-
komen. Toen ik 23 was, heb ik een engel in mijn 
kamer gezien. Ik was net ontslagen uit het zie-
kenhuis waar ik vanwege een psychose opgeno-
men was, maar had af en toe nog enorme angst-

aanvallen. Het was angst voor afwijzing, en ten diepste 
ook angst voor de hel.

Ik woonde toen op kamers in Zeist en zou beginnen aan 
een opleiding aan de Vrije Hogeschool. Daar kreeg ik be-
zoek van een vriend en terwijl hij er was kreeg ik weer 
een angstaanval. Mijn vriend, die ook christen was, zei: 
‘Zal ik voor je bidden?’ Hij bad een eenvoudig gebed. 

Tijdens dat gebed zag ik op een stoel in de kamer ineens 
een witte gedaante zitten – een engel of misschien de 
Heer zelf wel – en hij keek op een heel bijzondere manier 
naar me. Hij zei niets maar ik voelde zoveel rust, warm-
te, vrede en geborgenheid van hem uitgaan naar mij. 
Het woord dat hierover bij mij opkomt is: welbehagen. 
Hij had een enorm welbehagen in mij. Ik kwam helemaal 
tot rust en moest tegelijk ook lachen van opluchting. De 
angst was weg. Op een gegeven moment was hij ook weer 
weg, en hoorde ik ineens de klok weer tikken. 

Ik weet zeker dat het geen inbeelding was. Het was een 
totaal andere ervaring dan die ik beleefde in mijn angst-
stoornis. In mijn psychotische wanen was er alleen angst, 
monsters die met me solden. De angst kwam uit mijzelf, 
maar deze man kwam van buitenaf. En deze persoon van 
licht was ook te werkelijk. Het is echt een mijlpaal in 
mijn leven geworden, een fijne 'plek' om telkens naar te-
rug te gaan. Ik heb God toen ervaren als een vriend, die 
tegen mij zegt: 'Ik hou van je zoals je bent'.

Op dat moment was de angst weg, maar later is dat wel 
teruggekomen. Toen ik 45 jaar was en veel stress op mijn 
werk had als hoofd van een verpleegafdeling, heb ik weer 
een psychose gekregen. Ik heb in mijn leven moeten ac-
cepteren dat ik blijkbaar gevoelig ben voor psychoses als 
ik onder druk sta. Tegelijk heb ik geleerd dat ik ook niet 
sterk hoef te zijn, en dat ik zwak mag zijn. Ik zie mezelf 
nu als een kwetsbare, hooggevoelige persoon, en ik heb 
ontdekt dat ik in mijn kwetsbaarheid God nodig heb. God 
houdt van mij zoals ik ben, en bij Hem ben ik veilig. Zoals 
de engel Gabriël tegen Maria zei: 'Vrees niet!'. Ik hoef 
niet bang te zijn.

[ thema ]

En in de mensen 
een welbehagen

Wout Zijp vertelt over zijn ontmoeting met een engel

Wout Zijp
wijkgemeente Oosterkerk

I
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'Ontvangenis'; Maria en de engel Gabriël

schilderij van Wout Zijp
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f ik een stukje over engelen wil schrij-
ven, want ik zou mijn vrouw een engel 
genoemd hebben! Eerst maar eens kij-
ken wat er op internet geschreven wordt 
over engelen. Een engel is een vertaling 
van 'boodschapper'. In het christendom, 

de islam en het jodendom treden engelen, als bedienden 
of beschermers van de mens, gewoonlijk op als bood-
schappers van God, van wie ze duidelijk zijn onderschei-
den. Ze beschikken bovendien over bovenmenselijke  
capaciteiten en eigenschappen.

De term engel kan zowel worden gebruikt als de categorie 
waartoe diverse hemelse wezens behoren, zoals aartsen-
gelen maar ook als een van de lagere hemelse wezens 
die tot deze categorie behoren - vaak gelijkgesteld aan 
beschermengelen. De drie eerdergenoemde godsdiensten 
gaan ervan uit dat het aantal engelen astronomisch is; er 
wordt in de Bijbel gesproken over tienduizenden maal 
tienduizenden, een uitdrukking die 'ontelbaar veel' bete-
kent. Er bestaat een zekere rangorde onder de engelen, 
maar het aantal orden en de benamingen daarvan ver-
schilt per godsdienst.

Ik ben overigens ook nooit een engel tegengekomen. Om 
dan mijn vrouw te vergelijken met een “engel” vind ik 
dan nu achteraf gezegd een beetje overdreven. Maar… 
het blijft een mooi koosnaampje! Ik leg mij maar neer bij 
het refrein uit een lied van Ron Brandsteder:

Want engelen bestaan niet
Maar vrouwen zoals jij
Die beheersen heel mijn leven
En die passen echt bij mij.

[ mensen en engelen ] 

Engelen bestaan

Willem Burggraaf
wijkgemeente De Bron

O
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Predikant
ds. G. M. van Meijeren
Kroostweg 32, 3704 ED Zeist
tel. 245 18 65 / gmvanmeijeren@gmail.com 

Ouderenpastor
ds. F. van Roest
Landlust 5, 3705 VR Zeist 
tel. 06 381 229 55 / fvanroest0@gmail.com

Scriba
Nico Burgerhart
Nijenheim 22-01, 3704 AL Zeist
tel. 06 531 481 75 / scriba@pnielzeist.nl

Oude Kerk
1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist
Coördinator kosters: Teunis Lokhorst 
kerkrentmeester@pniëlzeist.nl 
tel. 06 215 869 56

Penningmeester
IBAN NL 90 RABO 0373 7335 18
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
t.g.v. wijkgemeente Pniël

Wijkredacteur 
ds. van Meijeren
Kroostweg 32, 3704 ED Zeist
tel. 245 18 65 / gmvanmeijeren@gmail.com

www.pnielzeist.nl

Pniël
hervormde wijkgemeente

Engelen zijn niet weg te denken 
uit het evangelie. Gabriël wordt 
gezonden naar Zacharias in de 

tempel en naar Maria in Nazareth 
om Zijn geboorte aan te kondigen. 
En in de nacht, die wij de kerstnacht 
zijn gaan noemen, verschijnt plot-
seling in het open veld van Efratha 
een hemelbode, gevolgd door een 
koor aan stemmen. Die vertellen het 
grote nieuws aan de herders die de 
nachtwacht houden over hun kudde. 
"Heden is u geboren, de Zaligmaker, 
in de stad van David."

Later, als Jezus door de duivel wordt 
verzocht in de woestijn en stand 
houdt met de woorden van God in 
zijn mond, verschijnen ze weer. De 
engelen dienden Hem. Een uitleg 
zegt: waarmee? Met brood en met 
wijn, zoals later de diakenen (die-
naren) in de gemeente de tafel be-
dienen. Zo wordt waar wat Jezus 
vasthield tegenover de satan: de en-
gelen zullen u begeleiden op al uw 
wegen (Psalm 91). Niet door als een 
dwaas van het tempeldak te sprin-
gen (dat was de verzoeking), maar 
door als wijze te gaan in Gods gebo-
den en beloften. Dat is dé weg die 
niet doodloopt. 

Ondertussen kostte het Jezus wel 
zijn leven om die weg te gaan. Hij 
zou het niet hebben gered als niet 
opnieuw engelen Hem begeleid had-
den. In de hof van Getsémané, waar 
Jezus zo bang was dat Hij druppels 
bloed uitperste, kwam een engel 
van God Hem versterken. Zo mocht 
Hij verder. Door de dood heen. Op 
de derde dag opgestaan uit de dood, 
kwamen de vrouwen die Hem tijdens 
zijn leven op aarde gevolgd waren, 
in alle vroegte naar het graf. Maar de 
steen was weggerold en op de steen 
zagen zij twee blinkende gestalten. 

Engelen die hen zeiden: "Wat zoe-
ken jullie de Levende bij de doden? 
Hij is hier niet!" Zij proclameerden 
tegen de dood in zijn overwinning 
op wat ons leven stukbreekt. Toen 
Jezus veertig dagen nadien met 
zijn leerlingen de Olijfberg beklom 
en hen zegenend verliet – Hij werd 
opgenomen, terwijl zij het zagen – 
stonden ze er opnieuw. Nu om de 
verslagen, vertwijfelde en beduusde 
discipelen te troosten met zijn te-
rugkomst. 'Deze Jezus die van u is 
heengegaan zal alzo terugkomen'. 
En verheugd gingen zij doen wat Hij 
hen bij zijn afscheid gezegd had. Zij 
wachtten vol spanning op de komst 
van de andere Trooster, de heilige 
Geest, waardoor de Heiland bij hen 
zou blijven. 

Zo kun je rustig zeggen dat de en-
gelen Jezus hebben begeleid op Zijn 
weg in en door de wereld totdat Hij 
binnenging in het huis van zijn Va-
der, als Overwinnaar. Waar Hij zit 
aan Diens rechterhand en vanwaar 
Hij zal komen om te oordelen de le-
venden en de doden. De dag dat de 
aartsengel op de bazuin zal blazen, 
aldus Paulus in zijn eerste brief aan 
de gemeente van Thessalonica.

En tot die tijd zitten de engelen 
niet stil. De Hebreeënbriefschrijver 
zegt het zo mooi: "Zijn zij niet allen 
dienende geesten, die uitgezonden 
worden ten dienste van hen die de 
zaligheid zullen beërven?" Druk in 
de weer zijn ze om de gelovigen van 
alle tijden op de weg achter Jezus 
aan terzijde te staan.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen
Door een woestijn van hoop en pijn.

‘Engelen’

De engel die aan de herders  
verschijnt (1634)

Rembrandt (Rembrandt van Rijn)
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In Memoriam

Hieronder volgen drie in memoriams, van verschillende hand. Het 
eerste In Memoriam is echter veel en veel te laat geplaatst. Dat 
verdient geen schoonheidsprijs. Daarom onze welgemeende excu-

ses aan de familie Roks en dank aan degene die ons hierop attendeerde. 

Wij gedenken mw. Geertje Roks–Aartsen. Zij ontsliep 15 juni en is be-
graven op 21 juni op begraafplaats Zeister Bosrust. Vooraf lieten we de 
belofte uit Psalm 138 op ons inwerken, woorden die ook op de rouwbrief 
staan: 'De Heere zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid Heere, 
is in eeuwigheid; laat niet varen de werken Uwer handen'.
Mw. Roks werd geboren op 23 maart 1935 en gedoopt in Austerlitz. Later 
kwam zij op de fiets naar het werk haar man tegen, met wie ze 65 jaar 
in het huwelijk verbonden mocht zijn. Samen ontvingen ze vijf kinderen 
en vele klein- en achterkleinkinderen. De Oude Kerk was de plek waar ze 
belijdenis deed, trouwde, de prediking hoorde, het avondmaal meevier-
de en actief deelnam aan het gemeenteleven.
Het is de plek waar we tijdens de afscheidsdienst zochten naar troost. 
Is er een betere plek? Ja, daar waar alles in de Oude Kerk naartoe wijst: 
naar boven. We mogen geloven dat een lieve, zorgzame, creatieve en be-
trokken zuster van de gemeente is thuisgehaald. Wij bidden om blijvende 
troost voor haar man, gezin en allen die met haar verbonden waren.

Op 2 oktober overleed in 'De Wijngaard' (Bosch en Duin) mw. Teuntje 
Smit–van Bergeijk, in de leeftijd van 94 jaar. Geboren op 13 november 
1927, groeide zij op in Lexmond als oudste van een gezin met twaalf kin-
deren. Al vroeg ging ze van school om thuis mee te helpen in de zorg voor 
haar jongere broers en zussen. Ze leerde Jan Smit kennen met wie zij 
trouwde op 25 mei 1961, waardoor ze in Zeist terecht kwam. Ze hadden 
een goed huwelijk, dat tot hun verdriet kinderloos bleef. Haar man over-
leed eind 2007. Mw. Smit werd gekenmerkt door trouw. Zo kenden we 
haar ook in de gemeente. Ze kwam graag in de kerk en op de vrouwen-
vereniging en had een groot hart voor de mensen die met haar verbonden 
waren. Tijdens de rouwdienst in de Oude Kerk stonden we stil bij haar 
belijdenistekst, meegekregen in 1955: 'Zijn naam zal zijn tot in eeuwig-
heid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant 
worden' (Psalm 72, 17a). Daarna hebben we haar begraven op Zeister 
Bosrust. We wensen haar familie de troost van Jezus de Christus toe!

Op 28 oktober is ons gemeentelid mw. J. (Jaapje) Slingerland–de Ko-
ning ontslapen. Zij werd geboren op 19 maart 1928 in Papendrecht. Daar 
trouwde zij op 20 oktober 1954 met haar Gijs, die als werkbegeleider 
in de bouwsector werkzaam was. Zij verhuisden daarvoor naar Arnhem. 
Het huwelijk werd gezegend met vier dochters. Samen mochten zij als 
trouwe gemeenteleden in ons midden zijn. Gijs Slingerland stierf op 6 
mei 2013. Zo kwam er groot verdriet in het gezin en moest mevrouw Slin-
gerland 'alleen' verder. Het gemis viel haar zwaar (ook denkend aan haar 
schoonzoon Geurt Bolderman) en het wonen aan de Slotlaan werd steeds 
moeilijker. Na een korte tijd in Huize Hebe en De Looborch gewoond te 
hebben, werd ze eind 2019 liefdevol in de Wijngaard ontvangen.
Terwijl haar gedachten ongeordend werden, bleef zij Gods goedheid be-
amen. Op 3 november is zij begraven op Zeister Bosrust, na een dienst 
van Woord en Gebed in de aula. Psalm 121, de trouwtekst van echtpaar 
Slingerland, stond centraal. Een pelgrimslied, waarin de vraag klinkt: 
'Van waar komt mijn hulp?' Vijf keer klinkt: de Heere, de Heere… Wij 
wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostende  
nabijheid toe.
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Nieuwe ouderling
Verheugd zijn we dat br. Gert Nou-
wen, na zijn verkiezing tot ouder-
ling, de vrijmoedigheid kreeg om dit 
ambt te aanvaarden. De bevestiging 
zal plaatsvinden in de morgendienst 
van 15 januari D.v. We zien er met 
hem en zijn geliefden naar uit.

Volkskerstzang
Na twee jaar corona, lijkt het erop 
dat dit jaar weer een gewone volks-
kerstzang kan plaatsvinden tijdens 
de kerstnacht. We zien er naar uit 
en hopen velen te mogen begroeten 
om kerstliederen te zingen en het 
evangelie van de geboren Zaligma-
ker te horen. Meer informatie op  
pagina 11.

Kerstfeest
Op tweede kerstdag zal het kerst-
feest van de zondagschool traditie-
getrouw plaatsvinden. We hopen op 
een mooie bijeenkomst met de kin-
deren uit de gemeente en natuurlijk 
vele anderen! 

Kerstgroet
Wij wensen alle lezers namens de 
wijkgemeente Pniël een gezegend 
kerstfeest toe!
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Predikant
vacant

Scriba
mw. M. Bierman
Comeniuslaan 83, 3706 XC Zeist 
tel. 695 87 52 / hwkscribaat@gmail.com

Het Witte Kerkje
Amersfoortseweg 47, Huis ter Heide
Koster: Danijela Cavka
tel. 06 482 370 84 / dcavka27@gmail.com

Penningmeester
IBAN NL 90 RABO 0373 7335 18
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
t.g.v. wijkgemeente Het Witte Kerkje 

Wijkredacteur 
mw. J. Gaastra 
Valckenboschlaan 7-G, 3707 CM Zeist 
wittekerkje@opgang.info

www.witte-kerkje.nl

Het Witte Kerkje
Protestantse wijkgemeente
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Kerkdiensten
•  zondag 4 december
 10.00 uur Advent 
 dhr. Kees Hoogendoorn, 
 Amersfoort
•  zondag 11 december 
 10.00 uur Advent 
 ds. E. van der Wal
•  zondag 18 december
 10.00 uur Advent 
 ds. Susanne van der Sluijs, 

Amersfoort
•  zaterdag 24 december
 22.00 uur Kerstavond 
 ds. Suzan ten Heuw, Ermelo 
•  zondag 25 december
 10.00 uur Eerste Kerstdag 
 ds. E. Egberts, Nijkerk
•  zondag 1 januari  

10.00 uur Nieuwjaarsdag  
ds. M. van Giezen, Houten

Religie en Cultuur 
in Het Witte Kerkje 
Kerstconcert met Wouter Harbers 
en vocaal ensemble Cantus Lux  
Aeterna. Een concert met prachtige 
Engelse kerstmuziek. We nemen u 
denkbeeldig mee naar een Engelse 
kathedraal en zingen en spelen o.a. 
O Holy Night, Once in Royal Davids 
City, delen uit Händels Messiah, 
zoals For unto us a Child is born en 
het Hallelujah en het Lux Aeterna 

van Elgar. Wouter vertelt mooie 
anekdotes rondom de muziek. Voor-
af is er warme chocolademelk met 
kerstkrans! Komt u meegenieten? 
Dinsdag 20 december. Entree € 15,- 
kaarten via https://wouterharbers.
nl, of contant bij binnenkomst

Engelen
Eeuwenlang hoorden engelen er 
gewoon bij. Als mensen iets verlo-
ren hadden, vroegen ze een engel 
om hulp. Iedereen wist dat enge-
len de stervenden ophalen en na 
hun overlijden naar God brengen. 
De engelen waren ook een gelief-
koosd thema in de kunst. De laat-
ste eeuw is het geloof in engelen 
sterk afgenomen. Rationeel waren 
ze niet te plaatsen. Ze onttrokken 
zich aan onze waarneming en lie-
ten zich evenmin aan een onder-
zoek van onze kant onderwerpen.  
Voor de helderziende mens zijn 
engelen een vanzelfsprekendheid. 
Regelmatig zien zij een van hen of 
soms zelfs een heel engelenkoor. 

Vooral zien zij engelen die aan en 
voor mensen werken. Bijvoorbeeld: 
de geboorte-engel, de priester-en-
gel, de koppel-engel, de boodschap-
per, de engel der genezing, de engel 
van de taal, de engel van het gebed 
enz. Zo ontmoeten sommige men-
sen de wezens uit de geesteswereld, 
vooral engelen van verbijsteren-
de schoonheid en diversiteit, maar 
ook de geesten van gestorvenen.  
Zieke- en vertwijfelde mensen van 
over de hele wereld worden ge-
troost en geheeld door de engelen 
en helder voelende mensen worden 
zelfs door theologen van uiteenlo-
pende religies geraadpleegd. Zij zijn 
in staat om met geesten en engelen 
te communiceren die een boodschap 
van hoop en liefde voor ons allemaal 
verspreiden. Ze maken ons deelge-
noot van hun intieme kennis van de 
spirituele wereld.

Ingestuurd door Sabine Witzier

Aartsengel Michaël is een geliefde 
en krachtige beschermer en een be-
trouwbare gids. Hij kent je doel in 
het leven en geeft je de beste raad 
voor de te nemen stappen. En net 
als alle andere engelen respecteert 
hij je vrije wil. Als je niet weet 
wat jouw missie of hogere doel in 
je leven is, kan Aartsengel Michaël 
je hier helderheid en aanwijzingen 
over geven. 
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Engelen
E e n  e n g e l  i n  o n s  m i d d e n
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Engelen, hoe vaak komen ze niet voor in de Bijbel 
en wat spreken ze tot de verbeelding. Mysterieu-
ze wezens zijn het, groot, sterk en machtig. Soms 

dragen ze vleugels en stralen ze van het licht, soms zijn 
ze tussen de mensen, niet te herkennen. Ze wonen in de 
heerlijkheid van God, zingen Hem ononderbroken de eer 
en lof toe, strijden tegen het kwaad, beschermen men-
sen in gevaar, of zijn boodschappers van God. Verhalen 
over hun verschijningen in de Bijbel zijn bijzonder, ze 
inspireren ons en roepen een verlangen in ons op. Hoe 
zou het zijn om zelf een engel te ervaren? En als we er 
een zouden ontmoeten, zouden we hem dan herkennen? 
Of zit hun kracht nu juist in het onopvallend zijn en zijn 
ze vaker om ons heen dan wij beseffen? 

Zo’n drie jaar ge-
leden verscheen er 
op het plein van de 
St. Pieter in Rome 
een indrukwekkend 
beeldhouwwerk met 
de titel Angels Una-
wares. Een kleinere 
versie stond al in de 
St. Pieter zelf. Het 
beeld is geïnspireerd 
op een tekst uit He-
breeën 13:1,2 ‘Houd 
de onderlinge liefde 
in stand en houd de 
gastvrijheid in ere, 
want zo hebben 
sommigen, zonder 
het te weten, enge-
len ontvangen’. 

Het beeldhouwwerk symboliseert migranten en vreemde-
lingen die op de vlucht zijn. Drie jaar geleden waren dat 
met name de bootjes die de Middellandse Zee oversta-
ken. Ondertussen zijn er andere migranten en vluchte-
lingen bij gekomen, ditmaal onder andere uit Oekraïne. 

Terwijl ze opgepropt in een gammele boot zitten, wijzen 
er uit hun midden twee vleugels krachtig naar boven. Als 
willen die vleugels zeggen, je bent niet alleen. Ik, God, 
heb een engel gestuurd. Ik ben erbij, in een wankel bo-
tje, in een ziekenhuisbed, in een stille lege kamer, in 
je tocht door het leven. Het aardse bergt iets van het 
hemelse in zich. 

Wat als er een engel in je midden is? Wat als God op deze 
manier laat zien dat Hij onder zijn mensen wil zijn? Hoe 
lastig dat ook te snappen is: een goede, machtige God te 
midden van zoveel ellende. De vraag bij dit beeld is ook, 
wie ontvangt wie? Ontvangt de engel de vluchtelingen en 
helpt hij hen, of ontvangen de vluchtelingen de engel en 

het hemelse dat 
hij vertegenwoor-
digt. Wordt zo de 
menselijkheid, de 
hoop, de naasten-
liefde behouden?

We gaan richting 
Advent en Kerst. 
Gabriël en de en-
gelen hadden het 
er maar druk mee 
toen. Ze moesten 
bezoeken afleg-
gen aan Zacharias 
en Maria, ze ver-
schenen aan Jo-
zef en de wijzen 
in een droom en 
zongen de ster-
ren van de hemel 
met de herders 

als publiek. Een ieder ontving de engel op zijn of haar 
eigen manier. Maar stuk voor stuk waren het ontmoetin-
gen waarna de heiligheid nog lange tijd in de lucht bleef 
hangen. 

ds. Susanne van der Sluijs 

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis. 

Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.

Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld

(NLB 259) 
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tel. 030 692 42 58 | 06 573 156 89
info@begrafenisondernemingtreur.nl
www.begrafenisondernemingtreur.nl

Iemand verliezen die je lief is, 
is aangrijpend. Op zulke ingrijpende 
momenten moet er ook veel worden 

geregeld. Juist daarin willen wij u 
terzijde staan. 

Wij zijn een kleine onderneming, doen 
ons werk vanuit christelijk oogpunt en 

verzorgen alleen begrafenissen.

Wilsbeschikkingboekjes zijn bij ons gratis 
verkrijgbaar om uw wensen ten aanzien 

van uw begrafenis vast te leggen.

Begrafenisonderneming

Treur
SLOOTWEG

LOODGIETERSBEDRIJF ZEIST

Barbeellaan 5, 3984 MD Odijk  
tel. 030 695 9000

SANITAIR 
CENTRALE
VERWARMING
DAKBEDEKKING 
ZONLICHTENERGIE

Zorggroep Charim is een christelijke (zorg)
organisatie voor alle ouderen in Zeist en omgeving. 

Charim biedt totaalzorg: van welzijnsactiviteiten  
tot zorg in de laatste levensfase.  

Met aandacht voor lichaam, geest én ziel.

www.amandelhof.nl
www.mirtehof.nl
www.bladerkroon.nl

Bekijk de locaties in Zeist:

Bel voor meer informatie:  0800 0711

www.spathodea.nl
www.delooborch.nl
www.deoosterborch.nl

Dag en nacht bereikbaar
030 238 00 38

De Zwaan Uitvaarten
betrokken en bevlogen

Bergweg 7

Zeist

 030 6916556 
www.bosdevoetenvriend.nl

Medisch pedicure op afspraak
voor iedere voet een passende schoen�erolan

   Webhosting
  Systeembeheer
Netwerkbeheer

hans vermeulen
030 699 48 24 

hans@verolan.nl
www.verolan.nl

Verolan voor oplossingen en ondersteuning van uw 
computerproblemen. Wij leveren ook nieuwe of 
gebruikte computers aan bedrijven en particulieren. 

Trage laptops, slecht 
Wi-Fi bereik, backup- 
of printerproblemen?
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Engelen zijn er in soorten: van mollige, barokke 
cherubijntjes, tot aan de grote, indrukwekkende 
aartsengelen met namen als Michaël, Gabriël en 
Rafaël. In de katholieke kerk worden ze ieder jaar 

op 29 september als heiligen vereerd.

Ook Bach vereert de engelen in zijn cantate 'Herr Gott, 
dich loben alle wir' (BWV 130). Hij roemt hun heldere 
glans en hun grote wijsheid, het zijn wapenen voor ons 
die nooit rust nemen. Wij zijn hier maar een 'arm hoop-
je mensen', voortdurend belaagd door Satan, de oude 
draak, aldus Bach. 

Tolkien heeft zijn elfen naar engelen gemodelleerd,  
met namen zoals Galadriël en Nimrodel. En Sodom en 
Gomorra rijmen mooi op Mordor en Morgoth.

In de hemelse geestenwereld is niet alles koek en ei.  
In het boek Daniël verhaalt Daniël over een engel, "met 
armen en voeten als gepolijst brons en een stem die door 
een mensenmenigte leek te worden voortgebracht", die 
hem uitlegt dat hij eerder op Daniëls smeekbede had wil-
len reageren, maar dat hij drie weken op Michaëls hulp 
heeft zitten wachten. Wie hem tegenhield en waarom ko-
men we niet te weten, maar om deze grootse aartsengel 
de voet dwars te zetten moet je wel wat in huis hebben.

Vondel schreef het toneelstuk 'Lucifer’ over de op-
stand van de engelen, dat in 1654 in de Amsterdamse 
Schouwburg voor het eerst werd opgevoerd en op last 
van de kerkenraad direct daarna werd verboden. Ze wa-
ren niet zo dol op schouwburgen. Vondel was van me-
ning dat zijn gedicht op waarheid berustte en hij voerde 
daarvoor een aantal teksten aan. (Jes. 14, Ezech. 28, 
Luc. 10 en Jud. 1). Met deze teksten reconstrueert hij 
de geschiedenis, de teksten zijn de scherven en zijn 
dichtkunst is de specie waarmee hij het verhaal bouwt.  
Als het over engelen gaat, vallen al snel de woorden  
'mythisch' of 'volksgeloof'. Het is de vraag of dat terecht 
is. Er staan in de Bijbel honderden verwijzingen naar en-
gelen, geesten en demonen. Misschien is het tijd voor 
een eigentijdse bewerking en heruitgave van dit grote 
treurspel, door Vondel zo genoemd vanwege de opstand 
maar ook vanwege de val van deze engelen.

Tenslotte nog even iets héél anders over engelen en  
mensen.
Op de vraag van de Farizeeërs welke van de zeven man-
nen van de vrouw, die hen allen tot echtgenoot had, in 
het hiernamaals haar man zou zijn, sprak Jezus dat ze 
dwaalden en zowel de schriften als de macht van God 
niet kenden. 
De mensen werden geacht dit te weten, dat was wel dui-
delijk. Jezus antwoordt: "Bij de opstanding trouwen de 
mensen niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar ze zijn 
als engelen in de hemel". Zowel de engelen als mensen 
hebben dan geen geslachtskenmerken meer. Daar krijg je 
dan wel weer vleugels voor terug. Een mooie ruil, toch…?  
Waar straks wel of geen haar zit, dat zien we dan wel 
weer. Maar wat in ieder geval is opgelost, is de gender- 
kwestie. Veel 'woker' wordt het straks niet, en dat vind ik 
een prettige gedachte.

COLUMN
Engelen
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Arie Theisens 
atheisens@gmail.com
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• Op kerstmorgen is er een kerstspel 
en vooral veel muziek door maar 
liefst 15 spelers! Coby en Tjallie, 
de kinderkerkleiding, hebben hier 
veel tijd en energie in gestoken. 
De moeite waard om zo samen 
kerst te vieren.  

• Het is al een jarenlange traditie 
dat we samen met de parochie het 
nieuwe jaar beginnen met een oe-
cumenisch morgengebed. Ook op 
nieuwjaarsdag 2023 doen we dat; 
om 10.30 uur in het Kerkelijk Cen-
trum. Na de viering heffen we het 
glas om elkaar een gelukkig, zalig 
en gezegend nieuw jaar te wensen.

 Van harte welkom!

ds. Tineke Dronkert

In Memoriam
Op 24 oktober is op 90-jarige leef-
tijd overleden Marthe (Map) Uiter-
wijk. Op 31 oktober hebben we af-
scheid van haar genomen op Zeister 
Bosrust.  Voor haar draaide het leven 
om drie kernwoorden: geloof, hoop 

en liefde. Als je deze drie vast weet 
te houden ligt de toekomst voor je 
open. 
Lees het volledige In Memoriam op 
de website www.pknzeistwest.nl

Nieuwe naam voor wijkgemeente
Nu we in Zeist als protestantse ker-
ken zijn samengegaan in de Protes-
tantse Gemeente Zeist is het logisch 
om de naam daaraan aan te passen. 
Vanaf nu zullen we daarom verder 
gaan als Protestantse Wijkgemeente 
Zeist-West en het nieuwe logo gaan 
gebruiken.
Het zal nog enige tijd vragen om ook 
de website en de e-mailadressen aan 
te passen, dus voorlopig zult u de 
naam PKN Zeist-West nog wel tegen 
blijven komen.

Predikant
mw. ds. T.C.M. Dronkert
Tel. 06 189 186 45
ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl

Scriba
H. Wapperom
scriba@pknzeistwest.nl

Kerkelijk Centrum
De Clomp 33-02, 3704 KB Zeist 
tel. 695 61 68
Tijdelijk beheer: 
G. van Heiningen, tel. 695 00 39
g.heiningen@planet.nl

Penningmeester
IBAN NL 90 RABO 0373 7335 18
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist
t.g.v. de Prot. Wijkgemeente Zeist-West

Wijkredacteur
Communicatie Commissie
publiciteit@pknzeistwest.nl

www.pknzeistwest.nl

Protestantse 
Wijkgemeente Zeist-West

Bij de vieringen
Het thema van de diensten in de  
Adventstijd draait om de vrouwen in 
het Mattheus-evangelie, de 'moeders' 
van Jezus. 
• De zondagen 4 en 11 december 

worden geleid door ds. Tineke 
Dronkert. 

• Op 18 dec. is ds. Erica Hoebe te gast. 
• Op de derde zondag van Advent 

is er ook een Tafelviering. Dan 
schijnt al iets van het licht van 
Christus door in het paars-roze an-
tependium.

• Op zaterdag 24 december om 21.30 
uur is er een kerstnachtviering ver-
zorgd door gemeenteleden.  

Afscheid van de Stichting?
Begin jaren ’70 is gestart met de bouw van Zeist-West en daarin was ook 
een nieuw winkel- en dienstencentrum gepland. Drie kerken (hervormd, 
gereformeerd en RK) hebben ervoor gekozen in dat gebied (De Clomp)  
gezamenlijk een Kerkelijk Centrum te ontwikkelen. Daarvoor is in 1970 
de Stichting Kerkelijk Centrum Zeist-West opgericht. De Stichting behar-
tigt sindsdien alle belangen van het KC ten aanzien van beheer, onder-
houd en verhuur onroerend goed. 
In 1975 werd het nieuwe KC geopend. De Hervormde en Gereformeerde 
wijkgemeenten zijn in 1985 een samen-op-weg proces gestart. In 1990 
zijn beide wijkgemeenten gefedereerd. De Rooms Katholieke kerk heeft 
in 2006 een aantal parochies samengevoegd en heeft daarbij het KC in 
2013 formeel verlaten. Met de plannen voor het nieuwe winkelcentrum, 
inclusief het Kerkelijk Centrum, bleef er nog genoeg werk voor het stich-
tingsbestuur.
We spraken hierover met de bestuursleden Dick Duit en Koos Keestra.

Dick zit sinds 1999 in het bestuur. Zijn benoeming zou voor de korte pe-
riode van de voorgenomen renovatie zijn. Maar als gevolg van telkens 
nieuwe plannen met het winkelcentrum werd de benoeming steeds 

verlengd en uiteindelijk is hij nu 23 jaar voorzitter. Koos Keestra kwam er in 
2004 bij en werd secretaris. 
Vóór Koos kwam, waren er al plannen voor nieuwbouw in plaats van renova-
tie. Er lag een nieuw ontwerp voor winkelcentrum De Clomp met een onder-
grondse parkeergarage.
Daar ging een bestemmingsplan aan vooraf waarin het KC een heel beperkte 
bestemming kreeg. Met die beperking kon het bestuur niet instemmen en zij 
heeft bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Vlak voor de besluitvorming 
van de RvS kwam de ontwikkelaar met een voorstel voor een nieuwe kerk.

Om financiële redenen (de economische crisis) werden de plannen telkens 
aangepast en uiteindelijk werd besloten om geen nieuw kerkcentrum neer 
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Mijn favoriete lied
Arie Goedhart

Psalm 146 vers 1 

Dit vers komt steeds weer terug bij blijde gebeurtenissen in gezin, familie en 
bij vrienden. We kunnen God niet genoeg prijzen om de goede dingen die ons 
toevallen. Tegelijkertijd weet ik ook bij tegenslagen en droevige omstandig- 

heden dat ik juist bij die God terecht kan. De Heer prijzen doen we ook bij de aan-
vang van de kerkdienst, met de lofprijzing, dat is een belangrijk moment in de ont-
moeting met de Eeuwige. God wil geprezen zijn en troont op de lofzangen van Israël 
en van ons (hoop ik). 
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te zetten. Om het bestaande gebouw te laten passen 
bij de nieuwbouw moest er wel worden gerenoveerd; er 
kwam een facelift. De begrote kosten liepen op tot ruim 
9 ton. De reserveringen van de stichting waren ongeveer 
€ 700.000. Rialto betaalde een schadevergoeding voor 
het niet doorgaan van de plannen en voor de rest werd 
een beroep gedaan op de Protestantse Gemeente Zeist.
Ook de Gemeente Zeist was een goede partner in het 
traject. Wethouder Luca dacht bijvoorbeeld mee met de 
inrichting van het verkeer rond het Kerkelijk Centrum, 
zodat het bevoorradingsverkeer (voor de supermarkten) 
niet vlak langs het inloopcentrum zou rijden. 
Er waren twee deelbegrotingen gemaakt. Een voor de 
buitenkant, die betaalde de stichting zelf en de gemeen-
te droeg bij. 
En een voor de binnenkant, deze kosten waren voor de 
wijkgemeente.

Nu alle bouwperikelen achter de rug zijn en de Gerefor-
meerde en de Hervormde kerk zijn gefuseerd in de PGZ, 
kwam de vraag wat de rol van de stichting nog is.
De stichting is juridisch eigenaar van het kerkgebouw, 
maar economisch is het eigendom van de protestantse 
gemeente Zeist. Besloten is om deze verdeling te hand-
haven en de stichting ‘slapend’ te laten voortbestaan. 
Formeel blijven de stichting statuten bestaan. Daarin is 
vastgelegd dat het bestuur de beheerstaken heeft over-
gedragen aan de Algemene Kerkenraad die ze gedele-
geerd heeft aan het College van Kerkrentmeesters. 
De taken worden in de toekomst op dezelfde manier ge-
daan als bij de andere wijkgemeenten. 
We zitten nu in het bijna afgeronde proces waarbij de 
stichting taken worden overgeheveld naar de Algemene 
Kerkenraad. 

Ook de organisatie van de verhuur is gelijkgeschakeld 
met de andere kerken. 
Het bestuur van de stichting wilde graag meer reuring in 

het gebouw, ook doordeweeks. Al sinds 2009 is de NGK 
gebruiker van de tweede kerkzaal. Kerk en Samenleving 
heeft sinds het vertrek van de Parochie haar kantoor in 
het KC en ook het Wijkinloophuis Zeist-West is in het KC 
gehuisvest. Sinds een jaar maakt Santé Partners gebruik 
van het gebouw als Ontmoetingscentrum voor licht de-
menterende ouderen. Op zondagmiddag wordt de grote 
kerkzaal gebruikt door een Gospelkerk en vanaf begin de-
cember zal het Kerkelijk Bureau vanuit het KC opereren. 

Koos en Dick nemen nu afscheid, maar kijken tevreden 
terug op al die jaren in het bestuur. 
Je zit in een proces en je voelt daar verantwoordelijk-
heid voor. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. 
Het waren soms hectische tijden, maar het was ook leuk 
en de sfeer was buitengewoon plezierig. Er werd slag-
vaardig en constructief gehandeld. En gelachen. En na 
afloop van de vergadering zorgde Bertus Neomagus altijd 
voor kaas en wijn.

Agathe de Bruin •  Hugo Albers

Een fijn lied, dat al heel lang in mijn hoofd zit in de oude berijming uit 1773:

Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof.
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof;
‘k Zal zo lang ik ’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

Dick Duit (l) en Koos Keestra (r)
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Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist
tel. 698 87 77
www.amandelhof.nl

Kerkdiensten
• Zondag 4 december, 2e Advent, 

gaat dhr. H. van Amerongen voor 
in de kapel van de Amandelhof. 
Dit is een dienst van de 
NoorderLichtgemeente.

• Zondag 11 december, 3e Advent, 
zal ds. J.W. van de Kamp voor-
gaan. Deze dienst vindt plaats 
onder verantwoordelijkheid van 
wijkgemeente Het Witte Kerkje.

• Zondag 18 december, 4e Advent, 
leidt ds. F. van Roest de kerk-
dienst in de Amandelhof. Wijk-
gemeente Pniël is ambtelijk ver- 
tegenwoordigd.

• Zondag 25 december, Eerste 
Kerstdag, wordt de kerkdienst 
geleid door ds. J.W. van de Kamp. 
Dit is een dienst van wijkgemeente 
De Bron.

• Zaterdag 31 december, oudjaars- 
dag, zal dhr. J. Kroon de kerk- 
dienst leiden. Wijkgemeente 
Bethel is ambtelijk vertegen- 
woordigd. Deze dienst begint om 
16.00 uur.

• Zondag 1 januari, nieuwjaarsdag, 
zal ds. T. Wegman voorgaan. 
Deze dienst vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de Prot. 
Wijkgemeente Zeist-West. Deze 
dienst begint om 10.30 uur.

Thema: 'Engelen'
Onlangs vroeg iemand aan mij: 
"Waarom zijn mensen in de Bijbel 
eigenlijk bang als er een engel aan 
ze verschijnt?". Goede en terechte 
vraag. Maria, Jozef, Zacharias: ze 
krijgen allemaal te horen: "Wees 
niet bang!". Misschien was het wel 
omdat ze wisten: als er een engel 
verschijnt, dan staat er iets te 
gebeuren… Iets nieuws en iets heel 
ingrijpends! De aankondiging van 
de geboorte van de Here Jezus, 
de aankondiging van de geboorte 
van Johannes de Doper, het feit 
dat Maria de moeder zal worden 
van de Here Jezus (en dat Jozef 
niet weg moet gaan, maar bij haar 
moet blijven). Hele ingrijpende –en 
tegelijk hele mooie– boodschappen! 
Boodschappen die ons vragen om 
onszelf in te schakelen voor de 
opbouw van Gods Koninkrijk! Dat is 

wat engelen doen: een boodschap 
brengen, goed nieuws, waar wij 
gehoor aan geven. Met de woorden 
van Maria na de boodschap van 
de engel Gabriël: ‘De Heer wil ik 
dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd’. 

In Memoriam
We gedenken:
• Mw. Sophia Jacoba Westeneng-

van Basten; geboren 2 september 
1929, overleden op 17 oktober 
in de leeftijd van 93 jaar.

• Mw. Sophia Maria Roelofsen-van 
Soest; geboren 12 april 1930, 
overleden op 20 oktober in de 
leeftijd van 92 jaar.

• Mw. Beitske Elizabeth Negenman-
Agricola; geboren 2 februari 1927, 
overleden op 27 oktober in de 
leeftijd van 95 jaar.

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

(Gezang 135:3, LvdK 1973)
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Geestelijk verzorger
 Amandelhof 
 ds. J.W. van de Kamp 
 janwillemvandekamp@zorggroepcharim.nl
 Werkdagen: maandag en dinsdag

Geestelijk verzorger 
 De Looborch & Spathodea*
 mw. C.Y. van Zanten

carolavanzanten@zorggroepcharim.nl 
Werkdagen: maandag 8.30-17.00,
woensdag 8.30-17.00 en  
donderdag 8.30-17.00 * waarnemend

[ de hoven ]

Woudenbergseweg 42, 3701 BC Zeist
tel. 692 97 00
www.delooborch.nl

Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist
tel. 697 08 14
www.spathodea.nl

Rond de vieringen
In de maand december hebben de 
kerkdiensten in De Looborch de vol-
gende voorgangers: 
• Zondag 4 december is 
 dhr. C.J. Baan onze voorganger
• Zondag 11 december vieren  

we de Maaltijd van de Heer 
in een dienst waarin voorgaat 
mw. C.Y. van Zanten

• Zondag 18 december gaat  
ds. E.L.E. de Boom voor

• Zondag 25 december,  
kerstmorgen, gaat 

 mw. C.Y. van Zanten voor
• Zondag 1 januari gaat voor 

dhr. C.J. Baan 

Tenzij anders aangegeven begin-
nen de diensten om 10.30 uur en 
vinden plaats op het Looplein. 
Vanaf 10.00 uur is er inloop met 
koffie.

In Memoriam
Wij gedenken mw. Diena Vianen- 
Verbruggen die op 20 oktober over-
leed in de leeftijd van 81 jaar.

Requiem

Doe mij binnengaan
in het oord van rust en vrede
dat genoemd wordt met uw 
Naam.
Licht van licht. Ontferming. 
Hemel.
Liefde is uw Naam.

Huub Oosterhuis
Tenslotte

Kerstnacht
Licht jaagt het duister op
en straalt het schijnsel
van vuur teniet.
Bedek je ogen,
bedek je ogen, voor dit licht
valt het bestaan.
Het mager bestaan van tekort 
op tekort
voorgoed in duigen.

Dienst van Woord en Gebed
In de maand december zijn er de 
volgende voorgangers in de diensten 
van Woord en Gebed:
• donderdag 1 december 
 gaat voor mw. C.Y. van Zanten
• donderdag 15 december 
 is ds. R. Bosch de voorganger
De diensten beginnen om 15.30 uur in  
De Tamarinde. Vanaf 15.00 uur staat 
de koffie klaar. U bent van harte wel- 
kom.

In Memoriam
Wij gedenken dhr. Gerard Antonie 
van Dijk, die op 8 november over-
leed in de leeftijd van 93 jaar.
 

Psalm 121:4 

De Heer zal U steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren
in eeuwigheid bewaren.

Tenslotte

Hoor de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lied 481:1 NLB

Een hartelijke groet,
Carola van  Zanten 

waarnemend geestelijk verzorger

Dan staat het lied
aan de lucht
ongehoord vol
verzadigd van vrede.
Het sneeuwt van de hemel:
ere, vrede, welbehagen.

Deze nacht draait de wereld om
wie de hand van het Kind vat
vindt vrede getekend.

Joke Verweerd

Een hartelijke groet,
Carola van Zanten

geestelijk verzorger
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Leeuweriklaan 2 te Zeist | 030-6913138
info@uitvaart-vantellingen.nl
www.uitvaart-vantellingen.nl

Van Tellingen
Uitvaartverzorging

Jan van Eckeveld

“Sterk in traditie, 
vooraan in vernieuwing.”
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Vloerbedekking • Laminaat vloeren • Raamdecoratie • Gordijnen

Leendert van Voorden
Interieurprojecten

Steniaweg 9B
3702 AE Zeist

tel. 06 - 484 76 145 
info@lavanvoorden.nl

BOUW  -  ADVIES  -  BEHEER BV

Voor al uw bouwwerkzaamheden

www.visser-bab.nl

t  06 233 89 047
e  info@visser-bab.nl
Van Reenenweg 30
3702 SK Zeist

Afscheidshuis Beek&Royen biedt nabestaanden een warme en sfeervolle plek voor een persoonlijk afscheid

Laan van Beek en Royen 40
3701 AK  Zeist

030-6914620 (24/7 bereikbaar)   
www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

Betrokken en met oprechte aandacht voor uw uitvaart in Zeist en Utrechtse Heuvelrug
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Op zondag 11 december vindt de 50e editie van deze laag-
drempelige zangdienst plaats in de Nieuwe Kerk. 

De Kerstzang voor Iedereen is een begrip in Zeist en vindt 
zijn oorsprong in 1971. Er was in de jaren daaraan vooraf-
gaand geen volkskerstzang meer geweest. Voor een aantal 
gemeenteleden van de Oosterkerk was dat reden om een 
kerstzang te organiseren: de Kerstzang voor Iedereen was 
geboren.

In die beginjaren vond deze feestelijke zangdienst op de 
derde adventszondag in de Oosterkerk plaats en verleende 
het Leger des Heils muzikale medewerking. De organisatie 
achter de Kerstzang voor Iedereen wist in de loop van deze 
50 jaar vele sprekers naar Zeist te halen: sprekers die wis-
ten te boeien en te inspireren zoals Majoor Bosshardt en Jos 
Brink.
Inmiddels is de Nieuwe Kerk aan de Boulevard alweer vele 
jaren het 'thuishonk' voor de Kerstzang en maakte het Leger 
des Heils plaats voor Jonathan.

Een kerstzang is niet compleet zonder een koor: vele malen 
was het bekende Kerckeboschkoor te gast. Ook het Zeister 

Mannenkoor en Le Shaddai verleenden muzikale medewer-
king. Foto boven: Drumfanfare Jonathan en het Chr. Gem. 
Kerckeboschkoor Zeist. De huidige organisatie is trots en 
dankbaar dat ook dit jaar de Kerstzang voor Iedereen plaats-
vindt en nodigt iedereen van harte uit om deze dienst bij te 
wonen en de bekende kerstliederen mee te zingen. 
Spreker is Cees Baan en burgemeester Koos Janssen leest 
het kerstevangelie voor. Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het Kerkkoor Driebergen onder leiding van de 
bekende Zeister pianist én dirigent Wouter Harbers. 

En mocht u denken: ik wil wel iets voor deze organisatie 
doen, dan bent u van harte welkom om mee te denken en te 
helpen om alvast voorzichtig na te denken over de 51e editie 
van de Kerstzang voor Iedereen. Er is een collecte voor de 
onkosten.

De 50e Kerstzang voor Iedereen is op zondag 11 decem-
ber om 19.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de Boulevard 2a. 
Er is een collecte voor de onkosten.

Meer informatie op de website 
www.kerstzangvooriedereen.nl

50 jaar50 jaar
Kerstzang voor IedereenKerstzang voor Iedereen
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Nieuwe Kerk in kerstsfeer gemengd koor Cantiamo uit Austerlitz  Zeister Vrouwenkoor o.l.v. Arie Perk Burgemeester Koos Janssen
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Het was in het vroege voorjaar van 2022 dat 
Annevka en Fjodr met hun ouders in hun ap-
partement in het dorpje Frantisja in Oekraïne 
naar de TV zaten te kijken. Annevka was twaalf 

jaar oud, haar broertje was tien. Hun moeder Jelena was 
bezig met het avondeten en vader Marcin was ingenieur 
in een grote fabriek en kwam om zes uur thuis van zijn 
werk. 

Ze keken naar de nieuwsberichten en die logen er 
niet om: de grote Russische leider Poetin had besloten  
om desnoods met geweld Oekraïne terug te brengen  
bij het grote Russische moederland. Annevka en Fjodr 
begrepen niet wat daarmee bedoeld werd, maar vader 
Marcin en moeder Jelena keken elkaar met angstige ogen 
aan en de kinderen zagen die angst in de ogen van hun 
ouders. 

Toen vader uitlegde wat die Russische meneer bedoelde 
met moederland en vooral die term 'met geweld', kregen 
de kinderen toch wel een beetje een raar gevoel in de 
maag. Kwam er dan oorlog? Ze hadden het met hun vie-
ren toch goed, niet rijk, maar goed. Er waren vriendjes, 
vriendinnetjes, een gezellige school en een speeltuin-
tje naast de parkeerplaats voor de flat. Ooms en tantes 
woonden een flatgebouw verderop en het leven ging zijn 
vredige loop. Tot dat moment dat ze dus voor de televisie 
zaten. 

Terwijl de kinderen ’s avonds in bed lagen, bespraken 
Marcin en Jelena de situatie en besloten zij om de situa-
tie nog even aan te zien. Het zou allemaal wel met een 
sisser aflopen. En in die gedachtegang verstreken nog een 
paar dagen in een angstige gespannen en afwachtende 
sfeer. 

Totdat die verschrikkelijke klap kwam. Die meneer in 
Rusland had besloten om Frantisja, net als andere grote 
plaatsen in Oekraïne als proeftuin te gebruiken en met 
een enorme knal was de fabriek waar Marcin werkte in 
puin geschoten. Marcin had alle geluk van de wereld dat 

Glorie aan Oekraïne (Oekraïens: Слава Україні!  
Героям слава!; geromaniseerd: Slava Ukraini!

Slava 
Ukrayini

Kerstverhaal van Frits Sijbenga
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dit onheil ’s nachts gekomen was en hij nog niet aan 
het werk was. Er waren doden en gewonden, ook in de 
omgeving van de fabriek. Marcin had geen werk meer 
en dat kwam hard aan. Voor het eerst bespraken Marcin 
en Jelena de mogelijkheid om naar Polen te vluchten. 
Oom Janusz in Krakow had hun gebeld en gezegd dat 
ze welkom waren daar. Overal in het land, in Kiev, in 
Charkov, Tschernev en Poltava waren bommen gevallen. 
Als de beschieting van de fabriek al niet erg genoeg was, 
wat dan wel?

Het antwoord op die vraag kwam snel. Het luchtalarm 
ging af en Marcin en Jelena renden met hun kinderen 
naar de kelder onder hun flat - om in bange afwach-
ting van wat ging komen - te schuilen. Moeder Jelena 
had nog een Crucifix die boven de kamerdeur thuis hing, 
meegegrist en daar zaten ze nu in die kelder. Jelena 
met haar kruisbeeldje, Marcin met de paspoorten die 
hij voor de zekerheid al een paar dagen op het kastje in 
de gang had klaargelegd. Anevka en Fjodr dicht tegen 
hun ouders aangeklemd. Er werden gebeden gepreveld 
en in angst en beven werd afgewacht op wat misschien 
komen zou, maar wat niemand durfde te zeggen. Het 
luchtalarm hield op en de mensen verlieten hun schuil-
plaatsen. Het flatgebouw van Marcin en Jelena was niet 
geraakt, maar de barsten zaten in de ramen en in som-
mige muren zaten scheuren. Jelena probeerde voor haar 
kinderen flink te zijn, maar de tranen stonden in haar 
ogen. Marcin was naar zijn oude Lada gelopen en stelde 
vast dat zijn auto het nog deed. De mogelijkheid om 
naar oom Janusz in Krakow te gaan, was dus nog aan-
wezig. Marcin en Jelana overlegden met elkaar en daar-
na belden ze naar Krakow. Oom Janusz bevestigde zijn 
aanbod. Kom maar hierheen, daarna zien we wel verder, 
had hij gezegd. 

Zo kwam het, dat de meest noodzakelijke dingen wer-
den ingepakt en de reis naar Krakow werd aanvaard. 
Stel je voor: achterlaten wat je lief is, niet weten of en 
wanneer je terugkomt en wat je dan zult aantreffen. 
Een reis met een misschien onbekende bestemming. Al-
leen God als trouwe reisgenoot, die bescherming kan 
bieden.

De reis was onbeschrijfelijk geweest. Files, puin, 
overal vluchtelingen, maar onze familie was veilig in  
Krakow aangekomen. De dankbaarheid voor de nieuwe 
veiligheid was groot, net als het gemis van de mensen, 
vriendjes en vriendinnen van de kinderen, spullen van 
thuis. Zoals het hier staat, klinkt dat chaotisch, maar zo 
was dat ook in de hoofden van Marcin en Jelena en van 
Anevka en Fjodr. 

We richten onze blik nu op vandaag. 
Hoe gaat het nu met de Oekraïense familie 
van ons verhaal? 

Ze zijn na een verblijf van een paar weken in Krakow door-
gereisd naar Nederland. Nog verder van huis en haard. 
Na alle procedures het woord te hebben doorlopen, zijn 
ze via vluchtelingenopvang terechtgekomen in onze 
woonplaats. Daar kregen ze na enige tijd woonruimte 
aangeboden in een groot flatgebouw. De kinderen gingen 
naar een speciaal soort school waar ze konden wennen 
aan nieuwe kinderen om zich heen en een nieuwe taal.  
Marcin kon werk vinden in de horeca, ver onder zijn 
niveau van ingenieur, maar werk was inkomen en een 
gevoel dat je weer meedoet en meetelt. Jelena deed 
nieuwe contacten op via het Inloophuis van de kerk. God 
was dus toch overal, terwijl ze af en toe best het gevoel 
hadden gehad dat God hen had verlaten.

En nu gaan we richting de Kerstdagen. Bijzondere da-
gen. Veel ouderen zullen met bijzondere gevoelens deze 
dagen doorgaan. Misschien hebben ze een geliefde ver-
loren of hebben ze nog steeds littekens vanuit de Twee-
de Wereldoorlog. Misschien zijn ze eenzaam, hoewel er 
genoeg mensen om hen heen zijn. Misschien gaan ze op 
in de kerstnacht ondanks neerslachtige gevoelens toch 
naar de kerk om te luisteren naar dat grote verhaal en 
om daar over te zingen. 
Marcin en Jelena en hun kinderen zullen naar de kerk 
gaan en naar de Nederlandse gezangen luisteren. Ze zul-
len meebidden en misschien niet alles verstaan. Maar ze 
zullen begrijpen wat de belangrijke boodschap is, God 
zal in hun harten zijn. En ze zullen op hun manier ook 
bidden voor vrede op aarde, vooral op dat stukje aarde 
wat Oekraïne heet. 

Dankbaar zullen ze zijn voor al het goede dat hen ten 
deel viel, ondanks de ellende en tegenspoed. Hoopvol 
zullen ze zijn hoewel het nieuws uit het oosten niet al-
tijd hoopvol is. De wijzen kwamen ook uit het oosten, 
wie zal de wijste zijn en hoe zal dan de vrede hersteld 
worden? Laten we die vragen neerleggen bij God, bij 
Jezus wiens geboorte we gedenken. 

Vrede op aarde, amen, Gode zij d’eer.
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Krakow (Polen)
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Horeca
Draagtassen
(in)pakpapier 

Speciaal voor u op maat 
gemaakt!

Hygiënische papierwaren
Bedrukt of onbedrukt
Non food &  
foodverpakkingen

3000 standaard artikelen op voorraad 
Dijnselburgerlaan 7-9    3705 LP Zeist     T 030 - 695 92 75  

info@zph-verpakkingen.nl   www.zph-verpakkingen.nl

De Specialist in 
(maat)werk verpakkingen 

Oude Arnhemseweg 267
3705 BE Zeist

tel. (030) 699 13 41
fax (030) 699 17 73

info@visserenvaningen.nl www.visserenvaningen.nl

Is zelfstandig wonen voor u moeilijk geworden, heeft u zorg 
nodig, wilt u zich oriënteren over wonen in L’Abri, neemt u 
vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer. 
Een kennismakingsbezoek is mogelijk. 
Villa l’Abri, Wilhelminalaan 57, 3701 BG Zeist, tel 030 6975271
Bezoek onze website voor meer info: www.villalabri.nl

kleinschalig 
wonen met zorg

Willem Pijperplein 116, 3702 AN Zeist
Tel. 030 691 34 29 / 06 248 807 07

info@akoningschildersbedrijf.nl
www.akoningschildersbedrijf.nl

huis, reclame, decoratie
glaszetwerk, wandafwerking

anno 1968

Samen vooruit

Laat je christelijk geluid 
horen. Word jij ook lid?

Website Zeist

Schulden zijn
voor velen een 
blok aan het been

SchuldHulpMaatje 
helpt met gratis
hulp van deskundige 
vrijwilligers

06 241 752 19
www.shmzeist.nl

Begeleiding bij (chronische) ziekte  
en lichamelijke aandoeningen.
Begeleiding bij verlies en rouw.

Anke de Jong-Koelé
06 420 740 72

www.virtuspraktijk.nl
info@virtuspraktijk.nl

U wilt een woning
verkopen of kopen?

Molenbeek Makelaars biedt een totaal-
pakket om u volledig te ondersteunen.

Bel voor een vrijblijvende waarde-
bepaling en strategisch verkoopadvies!

Antonlaan 600 | 3707 KD Zeist | 030 69 202 04
zeist@molenbeek.nl | www.molenbeek.nl

Doe mee!
www.zzg.nl/licht

    hoop
  evangelie
 bezieling
onderwijs
 bemoediging    
  zorg

Ze
nding = Licht delen
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In januari gaat Actie Kerkbalans 
van start. Het thema is ook dit jaar 
'Geef vandaag voor de kerk van 

morgen'. Kerkbalans is de jaarlijkse 
grote actie waarbij aan leden van de 
wijkgemeenten wordt gevraagd een 
financiële bijdrage te leveren voor 
het werk van de plaatselijke kerk. 
Kerken krijgen geen subsidie: de bij-
dragen zijn dus hard nodig. 

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar 
ook voor de generaties die na ons ko-
men van grote waarde. We hebben 
een paar lastige jaren achter ons 
liggen maar nu staan de kerkdeuren 
weer open. Dat is iets om dankbaar 
voor te zijn. Wij vinden het vanzelf-
sprekend dat de kerk verwarmd is en 
dat de kerk verlicht is maar om dit 
mogelijk te maken, is er geld nodig. 
Ook in de toekomst. Door vandaag te 
geven, maken we de kerk van mor-
gen mogelijk.

In het afgelopen jaar konden predi-
kanten worden betaald en werden 
er diverse reparaties aan kerkgebou-
wen uitgevoerd. Zo werden er cv-in-
stallaties vervangen, werden voegen 
en muren gerepareerd en noodver-
lichting volgens de laatste wettelij-
ke eisen aangepast. Maar ook de vele 
bijeenkomsten in de kerk(zalen) en 
het 'bakkie troost' worden betaald 
uit deze Actie Kerkbalans. 
Daarom is de Actie een oproep om 
naar draagvermogen de kerk royaal 
van financiën te voorzien.

Diaconale bijdrage
Net als vorig jaar combineren we de 
Actie Kerkbalans met de Diaconale 
bijdrage. Door de veranderingen in 
de samenleving dreigen meer men-
sen in  de financiële problemen te 
komen: de diaconie zet zich ervoor 
in om het leed van mensen te ver-
zachten.
De opbrengsten van de Diaconale  
bijdrage worden deels verdeeld 
over de wijken en komen verder 
ten goede van de doelen die bekend  
gemaakt worden bij de collecten.
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Geef voor de kerk 
van morgen
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In januari ontvangt u een brief met het verzoek om mee te doen aan de  
Actie Kerkbalans. De voorkeur gaat daarbij uit naar een maandelijkse gift via 
een automatische incasso. 

Jan van den Berg, voorzitter
College van Kerkrentmeesters

Gerrit Versteeg, voorzitter
College van Diakenen

Doet u (ook weer) mee?

Zeist-WestHet Witte Kerkje

NoorderLicht

De Bron

Oosterkerk Pniël

Bethel
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[ Kerkelijk nieuws ]

Uitgaven Opgang 2023/'24

Nummer Thema  Deadline aanleveren kopij Verschijningsdatum

2023-01 Januari Wit  Maandag 12 december  Vrijdag 6 januari
2023-02 Februari Taal & Teken Maandag 16 januari  Vrijdag 3 februari
2023-03 Maart Geld & Go(e)d Maandag 6 februari  Vrijdag 24 februari
2023-04 April Uit de dood Maandag 13 maart  Vrijdag 31 maart
2023-05 Mei Vrede?  Maandag 3 april   Vrijdag 21 april
2023-06 Juni Identiteit  Maandag 15 mei  Vrijdag 2 juni
2023-07/08 Juli/Augustus Zout  Maandag 12 juni  Vrijdag 30 juni
2023-09 September Geluk  Maandag 14 augustus  Vrijdag 1 september
2023-10 Oktober Groen  Maandag 11 september  Vrijdag 29 september
2023-11 November (Bitter)zoet Maandag 16 oktober  Vrijdag 3 november
2023-12 December Gloria!  Maandag 13 november  Vrijdag 1 december

2024-01 Januari De kerk online Maandag 11 december  Vrijdag 5 januari

Kerst is bij uitstek een periode van verbonden-
heid. We zoeken elkaar op en met kaartjes, 
apps en mails wensen we elkaar fijne feest-

dagen. Behalve met onze naasten, gaat die verbon-
denheid nog verder. We voelen ons in deze tijd ver-
bonden met alle christenen, die waar dan ook met 
Kerst de geboorte van Christus vieren. We herkennen 
de saamhorigheid en rituelen bij andere kerken en 
voelen ons betrokken bij christenen die Kerst vieren 
onder moeilijke omstandigheden.

Deze speciale kersteditie van Opgang wordt niet al-
leen verspreid onder de abonnees, maar onder alle 
leden van de Protestantse Gemeente Zeist. 

De algemene kerkenraad wil daarmee uitdrukking 
geven aan de onderlinge verbondenheid binnen onze 
gemeente. Opgang is bij uitstek het middel om op 
de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelin-
gen binnen de Protestantse Gemeente Zeist. U leest 
onder meer over belangrijke gebeurtenissen in de 
verschillende wijkgemeenten, meditaties van men-
sen die in onze gemeente actief zijn, informatie 
vanuit de wijkinloophuizen die vanuit de diaconie  
worden ondersteund en de onderwerpen die in de  
algemene kerkenraad aan de orde zijn geweest.

Betrokkenheid en verbondenheid binnen de Protes-
tantse Gemeente Zeist is niet alleen met Kerst be-
langrijk, maar altijd. De wijken vormen zoals in ons 
beleidsplan staat, samen het kloppend hart van onze 
gemeente. Met elkaar zorgen we voor vitaliteit van 
onze kerk en de presentie van de Protestantse Kerk in 
de Zeister samenleving. Dat kan niet zonder dat we 
elkaar over de wijkgrenzen heen omarmen en vast-
houden. Opgang ondersteunt daarbij.

Hoe meer mensen Opgang lezen, hoe beter het blad 
zijn functie als verbinder binnen onze gemeente kan 
vervullen. We hopen daarom dat ook mensen die nog 
geen abonnement op Opgang hebben, door deze edi-
tie geïnspireerd raken en overwegen zich alsnog te 
abonneren. En als u wel bent geabonneerd kijkt of 
u misschien Opgang kunt delen met anderen die het 
niet ontvangen. 

Namens de algemene kerkenraad wens ik u gezegen-
de kerstdagen.

Jeroen Zomerplaag,  
preses algemene kerkenraad  
Protestantse Gemeente Zeist
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www.manschotgrafimedia.nl
tel. (030) 695 99 97

wij wensen u 
een gezond

2023
 Dijnselburgerlaan 6, 3705 LP Zeist

 hetgoededoelzeist.nl  

Openingstijden

dinsdag t/m
vrijdag 

10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 

10.00 - 16.00 uur

afdeling Zeist

Vrijwilligers terminale thuiszorg voor 
extra steun in de laatste levensfase.

Voor informatie of aanvraag:
Anja Oosterhoff - 06 105 153 37

www.npvzeist.nl
info@npvzeist.nl

zorg voor het leven

ADVERTEREN?
Steun dit mooie kerkblad

11 uitgaves  
v.a. € 242,- per jaar

Voor laagdrempelige ontmoeting, 
informatie en advies en aanvragen 

bij de Voedselbank.

Inloophuis Centrum: 06 235 842 70
Inloophuis Lindenhuis: (030) 696 38 01
Inloophuis Vollenhove: (030) 695 50 66
Inloophuis Zeist-West: 06 531 035 78

www.wijkinloophuizen-zeist.nl
info@kerkensamenleving.nl

Wake Detentiecentrum
Kamp van Zeist

volgende wake: zie website

Raden van Kerken Zeist 
en Soest/Soesterberg

Richelleweg 13, Soesterberg
(info tel. 696 22 83 en 035-601 38 82)

www.wakezeist.nl

Het afgelopen jaar heeft de redactie van Opgang met veel  
plezier dit blad voor u gemaakt. Daar gaan we in 2023 mee  
door! We danken alle vrijwilligers; redacteuren, verspreiders en 
bezorgers voor hun inzet en betrokkenheid bij het blad. We wensen 
u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe.

Louise Vrieling, Marjolijn Steunebrink, Arie Theisens, Fred Manschot, Daniël Claas
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Lezersreacties

"Ik las Opgang digitaal, maar ik heb 
weer een papieren abonnement genomen. 
Dit Magazine wil je kunnen doorbladeren."

"Opgang ligt standaard op mijn koffietafel."

"Het themanummer Als een kind was prachtig. 
Boeiende artikelen, maar vooral de fotobladzijden 
van de kinderen waren hartverwarmend."

"Complimenten over het themanummer Schatgraven. 
Echt een Zeister editie, heel herkenbaar voor de lezers 
en verbindend met de wijken."

"Dit blad doet meer dan informeren. Het gaat echt  
de diepte in bij onderwerpen. Het heeft me geraakt."

Bent u benieuwd naar de kerstdiensten 
en andere activiteiten bij u in de buurt? 
Kijk op pagina 6 t/m 8 en op pagina 10-11.

Abonnee worden?
Opgang verschijnt 11 keer 
per jaar (juli/augustus is een 
dubbel zomernummer) met 
gemiddeld 40 pagina’s in kleur. 
Opgang krijgt iedere maand 
een thema mee.

Een abonnement kost:
• € 33 per jaar (papieren 
 versie, thuisbezorging)
• € 18,50 extra per jaar 
 voor verzending via Post NL
• € 21 per jaar (digitaal 
 abonnement)

Wilt u een (extra) bijdrage 
overmaken voor Opgang? Uw 
gift is van harte welkom op 
IBAN NL68 RABO 0373 7335 26 
o.v.v. Kerkblad Opgang Zeist.

Om lid te worden, of voor  
andere vragen over abonne-
menten, kunt u contact opne-
men met het kerkelijk bureau 
van de Protestantse Gemeente 
Zeist, t.a.v. Gerrit Jan Rande-
wijk, tel. (030) 692 03 00, 
e-mail: hkb@pkn-zeist.nl  

www.opgang.info/
abonnement

1 Bethel
2 De Bron
3 NoorderLichtgemeente
4 Oosterkerk
5 Pniël
6 Het Witte Kerkje
7 Zeist-West

Noord

West

Oost

Centrum

2

7

3

6

1

4
5

Voor meer 
informatie  
kijk bij de 
wijkgemeenten 
in deze uitgave.

Welkom in de kerk. 
We ontmoeten u graag.


