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Gevolgen corona voor activiteiten
De voortdurende wijzigingen in de situatiie rond corona en de daardoor aangepaste
adviezen van de overheid kunnen tot gevolg hebben dat activiteiten verplaatst
moeten worden of niet kunnen doorgaan.
Omdat we zoveel mogelijk geplande activiteiten proberen te laten doorgaan,
worden ze wel opgenomen in de Nieuwsbrief en de agenda.
Check voorafgaand altijd even de website. Daarop publiceren we steeds de laatste
wijzigingen.

VIERINGEN
Viering zondag 8 november
Vanmorgen verwelkomen we Geertien Morsink, fijn dat zij onze voorganger is!
We lezen Jesaja 48: 17-21 en Mattheus 25: 14-30.

Denk aan mondneuskapjes

We willen alle bezoekers aan het Kerkelijk Centrum serieus
adviseren om bij verplaatsing binnen het hele Kerkelijk
Centrum een mondneuskapje te dragen. We willen daarmee
namelijk aansluiten bij de voorgestelde maatregel van het
kabinet voor verplaatsing binnen publieke binnenruimtes. Als u
zit in de kerkzaal mag het kapje tijdelijk af.

Downloaden liturgie
U kunt met deze link de liturgie downloaden

Registratie viering 8 november
Registratie viering 15 november
Als de viering is volgeboekt, kijk dan op zaterdag nog even of er plaatsen
zijn vrijgekomen.
U krijgt na afronden van de inschrijving via de mail een bevestiging. Stuur bij
problemen even een mailtje aan planner@pknzeistwest.nl

Uitzendingen
Audio vanuit Kerkelijk
Centrum (Kerkomroep)

Video vanuit Kerkelijk
Centrum (YouTube)

Uitzendingen van kerkdiensten worden na een week verwijderd van het openbare
YouTube kanaal in verband met auteursrechten op de liederen.
Via de webmaster kunt u zonodig nog toegang krijgen tot oudere diensten.

Kinderkerk - Laat het groeien
In de Kinderkerk/de miniviering lezen we deze week ook
een bewerking van het verhaal over de drie dienaren uit
Matteüs 25: 14-30. In deze ‘afscheidsrede’ van Jezus
werkt Matteüs toe naar wat Jezus achterlaat bij zijn
volgelingen, zeg maar zijn erfenis voor de mensen. Wat
Jezus achterlaat, is niet iets om in de grond te
begraven. Niet iets om angstig te bewaken, bang dat
het verdwijnt. Je moet ermee doen wat die eerste twee
dienaren deden: Ga ermee de wereld in, dan zorg je dat
het meer wordt. Dat kan iedereen op zijn eigen manier
doen – de een lijkt meer te hebben om van uit te delen
dan de ander, maar dat geeft niet. Als je maar weet waar deze gaven voor bedoeld
zijn: om ze te laten groeien.
Namens de Kinderkerk, Coby en Tjallie

Dienstvoorbereiding 11 november 19.15u
Komende woensdag is de deur van de kerk geopend voor de dienstvoorbereiding die
start om 19.15 uur. De tekst waar we ons over buigen is Mattheus 25: 31 - 46.
U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.
Het is fijn als u uw eigen bijbel meeneemt of de uitgeprinte tekst.
Ds. Tineke Dronkert

Morgengebed
28 oktober vierden we ons eerste ‘morgengebed in coronatijd’.
We begonnen in de kerkzaal met een woord van welkom, het aansteken van de
Paaskaars en muziek. Daarna hoorden we 2 versies van psalm 57 ( vertaling
Gerhardt en vd Zeyde / 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis.
Na pianomuziek sloten we af met de zegenbede zoals verwoord door Andries
Govaart, gevolgd door de melodie die bij die zegenbede is gemaakt.
Met een kop koffie gingen we in de ontmoetingsruimte met elkaar in gesprek over
de gelezen teksten, de vorm en inhoud van dit morgengebed.
We denken dat dit moment van bezinning met nagesprek een goede manier is om
elkaar ook midden in de week te ontmoeten en met elkaar naar verdieping te
zoeken.
We willen voorlopig nog 2 keer op deze manier bij elkaar komen, nl. woensdag 18
november en 2 december, van 10-11 uur.
Daarna beginnen de adventsvespers ( 9, 16, 23 december) en na Nieuwjaar kijken
we hoe we verder gaan, tot de Veertigdagentijd.
Wilt u zich voor een of twee van de volgende data aanmelden: dan graag uw naam
en telefoonnummer doorgeven aan Silene Ponstein, email shponstein@planet.nl
tel. 030 6962544
Als het maximum aantal bereikt is hoort u dat en kunt u wellicht een volgende keer
meedoen.
Jeannette van Andel, Arie Boers en Silene Ponstein

GOED OM TE WETEN
Actie Wijkkas
Volgende week ontvangt u de brief met de vraag om uw bijdrage voor de aktie
Wijkkas.
Twee keer per jaar kloppen we bij u aan voor een financiële bijdrage. In januari is
er de Actie Kerkbalans en in het najaar is het tijd voor de Actie Wijkkas 2020. Uit de
opbrengst van de Actie Kerkbalans worden de vaste lasten van de PKN-gemeente
Zeist-West betaald, zoals het salaris van de predikant en het onderhoud van het
kerkgebouw.
Naast de opbrengst van Kerkbalans heeft elke wijkgemeente een eigen wijkkas. In
Zeist-West betalen we hieruit de ‘dagelijkse’ zaken zoals bloemen,
(kerst)versieringen, jeugdwerk, vorming van ambtsdragers, oecumenische
activiteiten, kerkmuziek, koffie na de vieringen en alle andere zaken ten behoeve
van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen
en de zomeruitstapjes worden uit de wijkkas betaald. Het zijn allemaal zaken die
onze wijk tot een levende gemeenschap maken, waarin we omzien naar elkaar.
We vragen ook dit jaar weer om uw bijdrage voor de wijkkas. Er zijn twee manieren
om bij te dragen: via de acceptgiro die u bij de brief ontvangt of door uw bijdrage
over te maken op onderstaand nummer:
op rekening (IBAN):
ten name van:
met de vermelding:

NL56 INGB 0000 481587
PKN Zeist-West
Bijdrage wijkkas

Ben jij de nieuwe roostermaker?
De afgelopen jaren heeft Jaap Bouwman drie keer per jaar een nieuw rooster
gemaakt voor alle medewerkers aan de vieringen. Maar Jaap heeft de
wijkkerkenraad laten weten dat hij deze taak nu graag wil overdragen aan iemand
anders. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe roostermaker.

Wat zoeken we?
Drie keer in het jaar een rooster maken voor alle medewerkers aan de vieringen
voor en achter de schermen.
Rekening houden met wensen en mogelijkheden van iedereen en een
evenwichtige verdeling van de taken.
Iedere medewerker vooraf vragen naar mogelijkheden en beperkingen
Rondsturen van het definitieve rooster.
Iemand die handig is met de computer en houdt van puzzelen.
De geschatte benodigde tijd is per keer 7 uren.
Die tijd is te verdelen in:
Voorbewerking
Tijdens de voorbewerking krijgen alle betrokkenen tweemaal een email om te
herinneren aan het toesturen van gegevens. Hiervoor wordt een tekst opgesteld
die vervolgens in één keer naar ruim 80 emailadressen toegestuurd wordt.
Invoeren
Bijhouden van wijzigende samenstelling van vrijwilligersgroepen en uitwerken
van toegestuurde mogelijkheden en beperkingen. Normaal gesproken wordt met
ongeveer 50 e-mails gereageerd, waarvan zo’n 35 te verwerken gegevens
bevatten.
Uitwerken
Het echte puzzelen om het rooster samen te stellen en dit tenslotte weer
verspreiden. Een enkele groep stelt zelf zijn groepsrooster op.

Wat bieden we
Jaap heeft in Excel met macro’s een software ondersteuning gemaakt en is graag
bereid om dit uit te leggen
De komende 2-3 keer kan Jaap ondersteunen en in samenwerking het rooster
maken
Uiteraard alle vrijheid om naar eigen inzicht het proces aan te passen en te
optimaliseren.
Omdat Jaap binnenkort gaat beginnen aan het rooster voor de eerste 3
maanden van 2021 zou het fijn zijn als er snel iemand beschikbaar is voor
deze klus.
Uiteraard kan Jaap je nog veel meer vertellen voordat je besluit om deze mooie en
belangrijke taak op je te nemen.
Als je interesse hebt neem dan zo snel mogelijk contact op met de scriba of met
Jaap Bouwman voor meer informatie.
Scriba Henk Wapperom scriba@pknzeistwest.nl
Jaap Bouwman jaap.bouwman@casema.nl

Laatste loodjes voor actie videoapparatuur!
Laatste actieweek

De actie voor de camera’s in de kerkzaal gaat zijn laatste week in. Deze week is er
1250 euro binnengekomen, waardoor de teller nu op 11.300 euro staat. Heeft u
nog niet kunnen bijdragen, maar ziet u ook graag de dienst in uitstekende kwaliteit
op uw TV of beeldscherm? Maak dan gebruik van deze laatste kans en help ons
naar de eindstreep van 15000 euro!

IBAN: NL56 INGB 0000 481587
ten name van: PKN Zeist-West
met de vermelding: Actie
Vergeet het woord Actie niet in de omschrijving, zodat we eenvoudig de opbrengst
aan u kunnen tonen.
Namens de kerkrentmeesters,
Nicolette van de Kuilen
Namens de kerkrentmeesters,
Nicolette van de Kuilen

Regiemeubel maken - Wie helpt?

Achterin de kerk willen we een regiemeubel maken voor geluid,
beamer en streaming. We zoeken daarvoor één of meer
mensen die handig zijn met hout en willen helpen dit te
realiseren.
In eerste instantie beginnen we met een verhoging met daarop
een drietal tafels, maar een 'bouwtekening' is er nog niet.
Vind je het leuk om je hiervoor in te zetten neem dan contact
op met
Hugo Albers via mail of telefoon (06-2297 6044)

Herfstcollecte
Wat is het al weer lang geleden dat we aan een nieuw
seizoen begonnen! Eind augustus beloofden we u om in
de herfst te collecteren voor de maanden september en
oktober. Deze week is het zover en vragen we uw
aandacht voor de collectes van de afgelopen maanden.
Een aantal van u heeft in de loop van de tijd al bijdrages
gestort voor de diverse doelen of collectebonnen
ingeleverd. Voor anderen is de periodieke oproep dè
gelegenheid om weer voor elk van de collectes een
bijdrage over te maken. Dit is het moment waarop we dit
weer onder uw aandacht willen brengen. De Corona-tijd
vraagt veel aanpassingen, ook in de manier van organiseren in onze wijkgemeente.
Om alles draaiende te houden is uw bijdrage hard nodig. We rekenen ook deze
keer weer op u!
We blijven voorlopig op deze manier invulling geven aan het organiseren van de
collectes. In de adventtijd komen we bij u terug met een collecte over de periode
november/december.
Hoe kan ik geld overmaken? Lees verder ...

Collectes
Om opstoppingen bij het verlaten van de kerk te
voorkomen is besloten om geen collecteschaal neer
te zetten, maar uitsluitend digitaal te collecteren.
De bijdragen zijn hard nodig om alle kosten te
dekken.
Zondag 8 november zijn de collectedoelen:
1. Diaconie
2. Plaatseijke.gemeente
3. Predikantsplaatsen
Meer informatie over de collectedoelen en hoe u
geld kunt overmaken vindt u op de website.

Woorden van Hoop en Troost

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown
plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende
manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot
de Klokken van Hoop en Troost. Drie weken lang klonken op
woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land
de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen
van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed
en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten
voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen,
naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken
opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van
Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van
Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in
afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap
uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de
gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge
verbondenheid en zorg voor elkaar.
In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den
Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert hierin
aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de
Oecumene binnen de RK-Kerk en afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk in
de plenaire Raad.
Woorden van Hoop en Troost zal vanaf 4 november op de website van de Raad te
zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Gedichten in coronatijd
Omdat deze tijd ook een tijd is van lange adem willen we elke week een gedicht in
de Nieuwsbrief zetten, door een van de gemeenteleden geschreven of uitgezocht.
Gedichten van hoop, troost, bemoediging, geduld, bijzondere ervaringen etc.
De schrijver geeft de pen over aan een volgende ( na overleg).
Vandaag een gedicht uitgezocht door Jos & Jan Hortensius.
De pen wordt doorgegeven aan Janneke en Ben van de Puttelaar.
Wij hebben gekozen voor een gedicht van Els de Clercq, dat we gelezen hebben in
het jaarthemaboekje Thuis op aarde, uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit.

Thuis op aarde
Op zoek naar een plek
op aarde was ik,
waar ik er zijn mag:
eindelijk thuis.
Buiten adem,
opgebrand van mijn jachtig zoeken
in deze wereld die jakkert en jaagt
Is er een thuis
ergens?
bij iemand?
Tot het halt komt
door Corona of eerder al
Aan huis gekluisterd zit ik,
op mijzelf teruggeworpen.
Als er woorden komen,
klanken zijn het, tonen.
Wees stil
en luister en weet
dat ik de Ene ben
Stille woorden
Zingen mij open
onhoorbaar dansen ze mijn wereld binnen,
tikken ze tegen de glazen omhulling,
die om mij heen gegroeid is.
Ze roepen: mens waar ben je?
Ze roepen mij tevoorschijn
en jou
jou en mij
ik sla mij ogen op en zie,
een ogenblik:
Hier ben ik
alles in allen
ik hoor:
Welkom thuis
op aarde

Lief en Leed

Bloemen afgelopen week
* De bloemen van zondag 1 november
gedachteniszondag (2
boeketten) zijn met een hartelijke
groet gegaan naar
Henk Enserink en naar Anne Mieke
Enserink- Bax.
Anne Mieke is kortgeleden opgenomen
in De Wijngaard.

Nieuwe adressen
Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan
bloemengroet . Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden.
U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers:
Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de
voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).

Bezorg ook eens de bloemengroet
Nu we weer met (meer) gemeenteleden naar de zondagse viering kunnen gaan,
willen we graag de Bloemengroet ook weer door gemeenteleden laten bezorgen.
Zowel als blijk van omzien naar elkaar, als gemeenschap, als ook ter ontlasting van
ouderling en medewerkers aan de vieringen.
We zijn dus op zoek naar bezorgers voor de Bloemengroet.
Lees hier verder ...

ACTIVITEITEN
Een lied schilderen met Corja en Jolien
Op donderdagmiddag 19 november organiseert de Ontmoetingsgroep een
schildermiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de ontmoetingsruimte van het KC. De
deelnemers beelden in kleur en vorm uit wat hen inspireert en raakt in de liedtekst,
met begeleiding door Corja en Jolien. Dit kan een lied uit het Liedboek zijn of een
ander lied. De ervaring leert dat je op deze wijze de tekst (en melodie) heel intens
beleeft. Wij willen graag weten of u een speciaal lied in gedachten heeft dat u graag
zou willen schilderen: geef dit dan voor 15 november aan Corja door via
corjabekius@gmail.com
Omdat we op gepaste afstand van elkaar moeten blijven, maakt elke deelnemer
deze keer een eigen schilderij. We werken met latex handschoenen aan en dragen
een mondkapje als we ons verplaatsen door de ruimte. De kosten zijn € 3,- per
persoon.
Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 17 november bij
ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl Wacht niet te lang, er zijn nog drie plaatsen
beschikbaar. Een paar dagen voor de schildermiddag ontvangen de deelnemers een
mail met informatie over materiaalgebruik en andere details.

Koffie-ochtend 26 november
Na het heel plezierige verloop en de gezelligheid van
de vorige koffieochtenden van 6 en 12 augustus j.l.
gaan we weer een koffieochtend voor de 80+
organiseren in de ontmoetingsruimte van het Kerkelijk
Centrum Zeist West. We hebben gekozen voor
donderdag 26 november van 10-12 uur.
Uiteraard houden we ons aan de RIVM
maatregelingen maar we willen elkaar weer zien en
gezellig bijpraten.
Helaas is het aantal bezoekers beperkt tot max. 15 personen dus u kunt zich
aanmelden op de onderstaande adressen.
Mocht u nog vragen hebben laat het even weten
Janneke Keijmel tel : 6953161.
Corrie de Koning tel : 6911968.

Ken je Kliederkerk al?

Kliederkerk is een laagdrempelige en creatieve manier
om een Bijbelverhaal te ontdekken. Speciaal voor
kinderen van 2-12 jaar en hun (groot)ouders. Meer
informatie over Kliederkerk Nederland vind je op
www.kliederkerk.nl
Vanwege de corona maatregelen kunnen we dit najaar
helaas geen Kliederkerk-in-de-kerk organiseren. Dat
vinden we echt heel jammer, we missen jullie! Hopelijk
kunnen we in januari 2021 een Kliederkerk houden
waarbij we elkaar weer in het echt kunnen zien. Wil je
op de hoogte blijven? Stuur dan even een mailtje naar info@kliederkerkzeist.nl.
Gelukkig kun je deze herfst wel thuis met de Kliederkerk aan de slag. Kliederkerk
Nederland heeft een leuk doe-boek gemaakt over het verhaal van Ruth. Wij komen
het graag bij je langsbrengen. Met een lekkere verrassing erbij natuurlijk want dat
hóórt bij de Kliederkerk! Wil jij je aanmelden voor deze thuis-Kliederkerk? Stuur
dan uiterlijk 7 november een mailtje met je naam, adres en hoeveel kinderen er
mee doen naar aanmelden@kliederkerkzeist.nl
Groetjes!
Team Kliederkerk Zeist

Agenda deze week
Zondag 8 november - 9.45u
Viering - inschrijven tot zaterdagavond 20.00 uur
Woensdag 11 november - 19.00u
Woorden van hoop en troost, Youtube, www.raadvankerken.nl
Woensdag 11 november - 19.15u
Dienstvoorbereiding, vrije inloop
Zondag 15 november - 9.45u
Viering - inschrijven tot zaterdagavond 20.00 uur.

Eerder verschenen
#Nietalleen De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt
opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of
hulpbehoevend bent of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag.
Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die
dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #Nietalleen.

Sluitingstijd kopij
De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond
20:00 uur.
Stuur uw berichten aan Publiciteit

Wijkgemeente
Kerktaxidienst
Wijziging E-mail adres? Geef het door!
Kopij Insturen
Collectebonnen bestellen
Privacyverklaring

Printen van de Nieuwsbrief
De gemakkelijkste manier om de Nieuwsbrief te printen is door op de tekst rechtsboven in de
Nieuwsbrief te klikken: 'Bekijk de webversie'. Kopieer daarna de hele tekst (CtrlA-CtrlC-CtrlV) in
een schoon Word-bestand. Pas de marges aan (Indeling-marges-smal) zodat de hele tekst
zichtbaar is. Dit Word-bestand kunt u printen of eventueel eerst verder bewerken.
Als u plakt zonder opmaak, krijgt u alleen de tekst en geen plaatjes. Extra witregels zijn
gemakkelijk te verwijderen.
U kunt ook op de website kijken bij 'Digitale Nieuwsbrief'.
Daar staat ook de Nieuwsbrief in Word format.

Website

Facebook

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@pknzeistwest.nl toe aan uw adresboek.

