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JEANNETTE VAN ANDEL 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE TAAL

DS. STEFAN BERNHARD 

EEN TAAL DIE HET HART RAAKT

DS. KEES VAN EKRIS 

DE KRACHT VAN WOORDEN

Taal & Teken
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Zondag 5 februari 
3e collecte: Werelddiaconaat

Bethel
10.00 uur: ds. W.G. Sonnenberg, 
Ede
17.00 uur: ds. C.A. van der Graaf, 
Veenendaal

De Bron
10.00 uur: ds. D. van der Wel, 
Zoelen

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. J. Dubbink, Uithoorn

Oosterkerk
10.00 uur: ds. I. Jansen-Kleinjan

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

Het Witte Kerkje 
10.00 uur: ds. B. van Dijk, 
Amersfoort

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

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

De Looborch
10.00 uur: dhr. A. Vaartjes

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: mw. L. Banda - Martens

Ev. Lutherse gemeente
10.00 uur: prof. dr. S. Hiebsch, 
Amsterdam
 

Prot. Wijkgemeente Zeist-West
Kerkelijk Centrum
De Clomp 3302, 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 - februari ]

Zondag 12 februari 
3e collecte: Kerk

Bethel
10.00 uur: ds. W.J. van Schaik 
17.00 uur: dr. M. Verduin

De Bron
10.00 uur: ds. G.J. van 't Slot

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. I. Jansen-Kleinjan

Oosterkerk
10.00 uur: ds. H.J. Jansen 

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

Het Witte Kerkje 
10.00 uur: ds. J. Bloemendal 

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

Amandelhof
10.30 uur: mw. G.C. Penning-
Wolfswinkel

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

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: dhr. C.J. Baan

Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Utrecht-Zeist e.o.
Woudenbergseweg 38, Zeist
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Zondag 19 februari
3e collecte: Kerk

Bethel
10.00 uur: ds. W.J. van Schaik
17.00 uur: ds. H. de Leede, 
Amersfoort

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

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. R.A. Bosch 

Oosterkerk
10.00 uur: dhr. W. Willigenburg

Pniël 
10.00 uur: ds. H.J. van der Veen, 
Sliedrecht 
17.00 uur: ds. G.M. van Meijeren

Het Witte Kerkje 
10.00 uur: ds. M. Tuski, Utrecht 

Zeist-West 
10.00 uur: ds. C. de Jong, Houten 

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

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

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: mw. M. v.d. Horst

Ev. Lutherse gemeente
10.00 uur: dhr. G. Krul, Utrecht

   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. 

KERKDIENST GEMIST?
U kunt hem terugzien
en/of luisteren op:
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Oecumenische aswoensdag-
viering en avondgebed in 
kerkelijk centrum Zeist-West
 

Aan het begin van de Veertigda-
gentijd ontvangen we het as-

kruisje. In deze bijzondere viering  
op 22 februari zijn ds. Tineke 
Dronkert en Fred Kelder de voor-
gangers. Arie Boers verzorgt de  
muziek.

Na de Aswoensdagviering is er we-
kelijks tot Pasen een oecumenisch 
avondgebed. Voorgangers uit PG 
Zeist-West, Parochie Sint Maar-
ten, Doosgezinde Gemeente Zeist 
en Evangelische Broedergemeente 
werken eraan mee.
 
Als thema is gekozen voor 'Onder- 
weg', met subthema's en met  
behulp van poëzie (gedichten  
en liedteksten). Het avondgebed 
wordt gehouden op woensdag 1, 
8*, 15, 22 en 29 maart en 5 april.
5 april is het laatste avondgebed 
met een moment van inkeer en 
bemoediging en de Boeteviering. 
Voorgangers zijn ds. Tineke Dron-
kert en pastor Nelleke Spiljard.
 
Iedereen die zich in deze vierin-
gen op weg naar Pasen wil laten 
inspireren is van harte welkom in 
het Kerkelijk Centrum Zeist-West, 
de Clomp 3302. Alle vieringen be-
ginnen om 19.15 uur.
 

* Het avondgebed op 8 maart vindt 
plaats in de Doopsgezinde Kerk 
aan de Pauw van Wieldrechtlaan 
29a.
 

Digitale veertigdagenkalender

De digitale veertigdagenkalen-
der, die sinds 2010 uitgegeven 

wordt door de Zeister Raad van 
Kerken, wordt door steeds meer 
mensen gelezen en gewaardeerd. 
We willen deze opnieuw uitgeven. 
We sluiten aan bij het thema van 
het avondgebed in Zeist-West, het 
thema 'Onderweg' met behulp van 
poëzie.
 
U kunt u voor deze 
kalender aanmelden 
via deze link 
laposta.nl/f/
ssrixtrs9hip
U kunt ook een mail sturen naar 
veertigdagenzeist@gmail.com

Als u de veertigdagenkalender 
eerder hebt ontvangen hoeft u 
zich niet opnieuw aan te melden.

[ Bijzondere diensten/evenementen ]

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, Kerkelijk Centrum 
Zeist-West, De Clomp 3302,  
3704 KB Zeist, tel. 692 03 00,  
hkb@pkn-zeist.nl

Advertenties
verzending@opgang.info

Abonnement Opgang
Per jaar: € 21,- digitaal; 
€ 33,- thuisbezorgd;
met verzending + € 18,50. 
Aanvraag via het Kerkelijk Bureau 
of verzending@opgang.info

Design & beeldredactie / website
Manschot Grafimedia, Zeist

Druk 
Meesterdrukkers, Eindhoven

WWW.OPGANG.INFO

DE VOLGENDE OPGANG 
verschijnt op vrijdag 24 feb. 2023 

Kopij inleveren t/m ma. 6 feb. 
Thema: Geld & Go(e)d

Colofon Opgang
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[ bijbelleesrooster ]FEBRUARI

Opgang februari 2023

   
vr 3 feb Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 
za 4 feb 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 

zo 5 feb 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 
ma 6 feb 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 
di 7 feb Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 
wo 8 feb Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 
do 9 feb Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 
vr 10 feb Matteüs 5:1-10 Gelukkig 
za 11 feb Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 

zo 12 feb Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 
ma 13 feb Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt 
di 14 feb Spreuken 22:1-8 Een goede naam 
wo 15 feb Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 
do 16 feb Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 
vr 17 feb Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 
za 18 feb 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 

zo 19 feb 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 
ma 20 feb 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel 
  dat u bent? 
di 21 feb 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde 

wo 22 feb Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 
 Aswoensdag

do 23 feb Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 
vr 24 feb Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 
za 25 feb Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 

zo 26 feb Romeinen 5:12-21 Door één mens 
ma 27 feb Romeinen 6:1-15 In dienst van God 
di 28 feb Romeinen 6:15-23 In dienst van de 
  gerechtigheid 
wo 1 mrt Numeri 10:11-36 Op weg met God 
do 2 mrt Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER 
vr 3 mrt Numeri 11:10-23 Gedeelde last 

Spreuken 21: 28
Een onbetrouwbare getuige moet de mond worden 

gesnoerd, maar wie opmerkzaam is, mag uitspreken.
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Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk 
een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op 
zaterdag 4 februari verzorgt theatergroep de Vliegende 
Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend program-
ma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan 
instuderen!

De musical heet 'Esther' en gaat over een gewoon meisje 
dat koningin wordt. Zij kan als enige haar volk van de 
ondergang redden. De vraag is: durft ze dat te doen, met 
gevaar voor eigen leven? Jij kan meespelen in deze musi-
cal, een onvergetelijke ervaring!

De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd 
onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dan-
sers. Er zijn zes groepen, ingedeeld naar leeftijd. Let 
op, per leeftijdsgroep is er een beperkt aantal kaarten. 
Aan het eind van de dag spelen jullie samen met de Vlie-
gende Speeldoos een fantastisch en stralend optreden. 
Uiteraard voor echt publiek! Want voor de voorstelling 
zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes en 
zusjes, opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en 
vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken.

Meedoen
Er is plaats voor maximaal 120 kinderen, verdeeld over 
6 leeftijdsgroepen. We willen natuurlijk dat deze dag 

voor jonge én oudere kinderen leuk is. Om het voor alle 
leeftijden uitdagend te houden wordt er geknutseld en 
geoefend op verschillende niveaus. Het is dus belangrijk 
dat jouw kind in een groep zit die bij zijn/haar leeftijd 
past. Let daarom bij het bestellen goed op want er zijn 
per (leeftijds)groep kaartjes te verkrijgen. 

Aanmelden kan via de QR-code of via: 
www.eventbrite.nl/e/tickets-
speel-mee-met-musical-in-1-
dag-482640088497
Heb je vragen? Bel, app of mail even 
met Geeske Donze (06 252 122 69 of 
donze@ziggo.nl)

Een musical met jou in een bijrol?
Ben jij (veel) ouder dan 12 jaar maar wil je wel graag 
meedoen? Voor alle groepen zoeken we enthousiaste 
groepsbegeleiders om de theaterdocenten te helpen bij 
het instuderen. Ook moet er best wat geknutseld (en 
weer opgeruimd) worden. We kunnen alle hulp goed  
gebruiken. Lijkt het u/jou leuk om deel uit te maken  
van deze fantastische dag? Vrijwilligers kunnen zich  
aanmelden bij Annemarie van Nes, 06 457 060 12 of  
annemariestruik@hotmail.com.

Een musical met jou in de hoofdrol! 

zaterdag 4 februari 2023
Kerkelijk Centrum Zeist West 

Op zaterdag 4 februari verzorgt theatergroep de Vliegende Speeldoos een heel
bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical
gaan instuderen!  

De musical heet "Esther" en gaat over een gewoon meisje dat koningin wordt. Zij kan
als enige haar volk van de ondergang redden. De vraag is: durft ze dat te doen, met
gevaar voor eigen leven? Jij kan meespelen in deze musical, een onvergetelijke
ervaring! 

 

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in
een musical? Nou, dat kan! 

Zaterdag 4 februari
Kerkelijk Centrum 
Zeist-West

Esther
Een musical in één dag 
met jou in de hoofdrol!

*Wie wil kan bij de voorstelling een vrijwillige bijdrage
geven. Dan kunnen we vaker iets leuks organiseren!

Handig om te weten: De dag begint om 12.30 uur 
voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van 
groep 1 en 2 worden om 14.30 uur verwacht. De 
voorstelling van de musical begint om 18.30 uur en 
zal tot ongeveer 20.00 uur duren. Het is handig dat 
je thuis alvast luncht. Wij zorgen voor het avond-
eten en natuurlijk ook voor drinken en wat lekkers 
tussendoor. Als je je aanmeldt krijg je in de loop van 
januari meer informatie over de dag en wat je mee 
moet nemen. We vinden het belangrijk dat iedereen 
mee kan doen en dat we samen plezier kunnen ma-
ken. Daarom hoef jij niks voor deze dag te betalen*.

Doe mee!




