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Gevolgen lockdown tot en met 19 januari
Naar aanleiding van de huidige strenge lockdown heeft de wijkkerkenraad besloten
dat vanaf 20 december alle vieringen en vespers uitsluitend online worden
uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Alle andere activiteiten, vergaderingen en
bijeenkomsten kunnen worden vervangen door online-bijeenkomsten, uitgesteld tot
na de lockdown, of geheel geannuleerd.

VIERINGEN
Vieringen deze week
Op zondag 10 januari is Tineke Dronkert onze voorganger.
We lezen Jesaja 55: 1-11 en Markus 1: 1–13.
Op de grens van woestijn en beloofd land stroomt een rivier. Oud en nieuw,
verleden en toekomst worden met elkaar verbonden en van elkaar gescheiden door
die waterstroom. Maar er is nog een dimensie in het spel!

Kinderkerk
Een stem uit de hemel

Deze zondag gaat het in de miniviering voor de
kinderen over Johannes en de doop van Jezus.
Johannes doopt de mensen en vertelt hen dat ze
opnieuw mogen beginnen. Er komen veel mensen
naar Johannes om zich te laten dopen in de rivier de
Jordaan en ze zeggen tegen elkaar: Wat een bijzonder
mens is Johannes toch! Maar Johannes zegt: ik ken
iemand die nog veel specialer is: Jezus! Jezus komt
ook bij Johannes om zich te laten dopen.

Downloaden liturgie
Kijk voor de liturgie van de verschillende vieringen op de website.

Uitzendingen vanuit Zeist-West
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.

De wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen valt dit jaar
van 17 tot en met 24 januari 2021.
Thema: 'Blijf in mijn liefde'.
Meer info over deze zie de website Week van Gebed.
Activiteiten van de kerken in Zeist in deze Gebedsweek:
3 x een online gebedsbijeenkomst steeds van 19.30-20.00:
Dinsdagavond 19-1: NoorderLichtgemeente (Protestantse gemeente Zeist)
Woensdagavond 20-1: Zeist West (Protestantse gemeente Zeist)
Donderdagavond 21-1: De Ark (Gereformeerd Vrijgemaakt)
Zie op de website van deze gemeentes voor nadere gegevens.
Noorderlichtgemeente
PKN Zeist-West
GKVk Zeist-De Bilt

Oecumenische viering
24 januari

Op zondag 24 januari is er een oecumenische dienst
om 11.00 in de NoorderLichtkerk.
Thema: Blijf in mijn liefde

Taizé is een bekende plek, een broedplaats van geloof
en ontmoeting, oecumenisch en open. Dat er ook een
soortgelijke zustergemeenschap bestaat is veel minder
bekend. Dat is Grandchamps, een gemeenschap van
zusters, net zo zeer een plaats van inspiratie.
Grandchamps verzorgt dit jaar de liturgie voor de gebedsweek. Ze kiezen voor een
verdeling in drieën, alsof het de wakes in het klooster zijn, elk met een eigen
karakter. We krijgen daar vast veel van mee, wanneer we de oecumenische viering
op 24 januari meebeleven. Voor een kleine groep kan dat in de kerk, maar thuis
kunt u zeker meekijken of luisteren.
‘Blijf in mijn liefde’, dat motto kozen de zusters: ze willen ons verbinden met de
liefde van Christus, de Eerstgeborene van de schepping. Diverse Psalmen en een
lezing uit Kolossenzen 1 geven de toon aan.
Voorbereiders en voorgangers zijn Harrold Zemann, Roel Bosch, Jeannette van
Andel, Peter Sodaar, Martin Rus. Zangers uit de NoorderLichtgemeente verzorgen
de zang, organist is Jan Meurs.
Deze viering begint om 11.00 uur!
De collecte is bestemd voor het werk van de Raad van Kerken in Nederland (QR
code volgt).
Ivm verscherpte coronamaatregelen is het nu nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel
bezoekers er welkom zijn.
Kijk daarvoor tzt op de website van de Raad van Kerken Zeist
De viering wordt live uitgezonden via YouTube en Kerkomroep. Zie volgende week
voor de links.

GOED OM TE WETEN
Nieuwe streamers gezocht
Als alles goed blijft gaan wordt komende
week de nieuwe videostream apparatuur
geïnstalleerd.
Daarmee kunnen we niet alleen uitzenden
met een veel betere kwaliteit.maar ook de
bediening wordt veel gemakkelijker.
Op dit moment zijn alleen Martijn en Hugo
verantwoordelijk voor de streaming, maar
daar moeten natuurlijk wel wat vrijwilligers bij
om elke week de uitzending te kunnen
garanderen. Een heel leuke taak.
We zijn daarom met spoed op zoek naar nieuwe beeldregisseurs. Binnenkort
organiseren we een aantal trainingsbijeenkomsten om de streamingapparatuur en
de nieuwe geluidsbediening uit te leggen.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te gaan werken, neem dan zo snel mogelijk
contact op met Hugo Albers (via mail of 06-22 97 60 44).

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 10 januari zijn de collectedoelen:
1. Diaconie
2. Plaatselijke gemeente
3. Predikantsplaatsen
Meer informatie over de collectedoelen en hoe u
geld kunt overmaken vindt u op de website.

OMZIEN NAAR ELKAAR
In memoriam Christine Smalbrugge–Hack
Op tweede Kerstdag overleed in haar woning in “In de Dennen” Christine
Smalbrugge-Hack. Christine is 92 jaar geworden.
Christine was al vele jaren een trouw en betrokken lid van onze gemeente. Als
theologe schreef zij verschillende boeken en artikelen.
Lees het hele In memoriam op de website.

Actie Voedselbank succesvol
In de maand december hebben we in drie weken tijd, in samenwerking met de
NGK, 6 volle kratten met pasta, rijst en aardappelpuree binnen gekregen en weg
kunnen brengen naar de Voedselbank. Fantastisch!!!
Zo kunnen we in deze moeilijke tijd samen toch iets doen voor onze medemens.
Nu door de Lock down ligt alles stil tot ???
Na de Lock down hopen we weer door te gaan. De kisten staan er nog en we kiezen
dan voor drie nieuwe producten. Zodra het weer mogelijk is komt het in de
Nieuwsbrief.
Iedereen tot nu hartelijk bedankt!
Kerk in de wijk! Alle beetjes helpen!
Voor eventuele vragen:
Aad Oorschot tel. 6951125

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 Karin Leusink.
De pen wordt doorgegeven aan Coby Pos en Jan Stafleu.
We staan aan het begin van een nieuw jaar 2021.
Wat zal het brengen hoe zal het gaan...
Laten we blijven hopen en vertrouwen
Elkaar vast blijven houden..op afstand maar samen
Een gezegend liefdevol gezond 2021 wens ik u / jullie /jou toe

God geeft jou...
voor elke storm een regenboog..
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te
steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord
Ierse zegen

Lief en Leed

Bloemen afgelopen week

De bloemen van zondag 3 januari zijn onze
hartelijke felicitaties gegaan naar dhr G. vd
Heide.
Hij is afgelopen week 90 jaar geworden.

Bedankjes

Zondagmorgen ontving ik de bloemen
vanuit de kerk ivm.mijn 90e
verjaardag. Hartelijk dank hiervoor.
Zo zie je maar fysiek op afstand maar toch
weer wat dichterbij in deze tijd. Iedereen
de beste wensen voor 2021.
Gerrit van der Heide

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).

ACTIVITEITEN
Agenda deze week
Zondag 17 januari – 9.45 uur
Digitale viering o.lv. Gertjaap Kardol
Zondag 24 januari – 11.00 uur
Digitale viering in kader gebedsweek voor de eenheid
(NoordeLlicht),oecumenische viering, NoorderLichtkerk
Alle vieringen zijn alleen via Kerkomroep en YouTube te volgen

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.
Woorden van hoop en troost
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’.
Signaalpunt Zeist tegen Eenzaamheid
Wat is het Signaalpunt tegen Eenzaamheid? Een digitaal punt waar iedereen die
zich zorgen maakt over een eenzame persoon, hulp kan inschakelen. Een
professional reageert binnen 24 tot 48 uur op uw melding en gaat een praatje
maken met de eenzame persoon.

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.

