Met hart en ziel
FIA OOMEN

TOEGROEIEN NAAR DE TOEKOMST
RENÉ DE REUVER

GEEF HET ASIELBELIED EEN ZIEL
HENK EN IRMA JANSEN
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Herv. wijkgemeente Bethel
Nieuwe Kerk
Boulevard 2a, 3707 BM Zeist

Zondag 5 sept.

Zondag 12 sept.

3e collecte: Pastoraal Café

3e collecte: Jeugd en Jongerenwerk

Prot. NoorderLichtgemeente
NoorderLichtkerk
Bergweg 92, 3707 AE Zeist

Bethel
10.00 uur: ds. B.J.G. Reitsma,
Ermelo 
17.00 uur: ds. G.C. Lock,
Scheveningen 

Bethel
10.00 uur: ds. S. Stoppels
17.00 uur: ds. W.J. de Hek, Utrecht

Geref. wijkgemeente Oosterkerk
Oosterkerk
Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist

De Bron
10.00 uur: ds. J. Helder,
Scherpenzeel

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

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. A. Barnhoorn,
Utrecht 

NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. R.A. Bosch
Startzondag

Oosterkerk
10.00 uur: ds. H. Jansen

Oosterkerk
10.00 uur: ds. I. Jansen

Pniël
10.00 uur: ds. G.M. van Meijeren 
17.00 uur: ds. G.M. van Meijeren
Voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal

Pniël
10.00 uur: prof. dr. W. Verboom,
Harderwijk
17.00 uur: ds. A. van Zetten,
Bennekom

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

Het Witte Kerkje
10.00 uur: prof. dr. J. Bloemendal

Zeist-West
9.45 uur: ds. G. van Dijk,
Driebergen-Rijsenburg

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

Amandelhof
10.30 uur: ds. C. van Breemen,
Soest

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

De Looborch
10.30 uur: ds. R.A. Bosch

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

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: ds. M. Heijliger

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: ds. C. Vis

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

Herv. wijkgemeente Pniël
Oude Kerk
1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist
Prot. wijkgemeente Het Witte Kerkje
Amersfoortseweg 47
3712 BA Huis Ter Heide
PKN wijkgemeente Zeist-West
Kerkelijk Centrum
De Clomp 33-02, 3704 KB 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

Evangelisch-Lutherse
Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
Woudenbergseweg 38, Zeist
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[ kerkdiensten - september ]







In de kerk aan de Woudenbergseweg 38
worden geen diensten gehouden.
Voor informatie over gestreamde diensten vanuit Utrecht:
dhr. J.S. Ruppert, ruppert@kpnplanet.nl

Jaargang 16

Zondag 19 sept.

Zondag 26 sept.

3e collecte: Algemeen kerkenwerk

3e collecte: Predikantsplaatsen

 doop

Bethel
10.00 uur: ds. W.G. Sonnenberg,
Ede, Startzondag
17.00 uur: ds. W.G. Sonnenberg,
Ede

Bethel
10.00 uur: ds. G.J. van den Bos, Ede
17.00 uur: ds. T. de Ridder, Ochten

 muziek/koor

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

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

 avondmaal

 kinder-/jeugddienst
 oecumenische dienst


NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. R.A. Bosch



NoorderLichtgemeente
10.00 uur: ds. R.A. Bosch



Oosterkerk
10.00 uur: ds. H. en ds. I. Jansen
Startzondag  

Oosterkerk
10.00 uur: ds. H. Jansen

Pniël
10.00 uur: ds. G.M. van Meijeren
Opening winterwerk
17.00 uur: ds. W.C. Polinder, Putten

Pniël
10.00 uur: ds. J.A. de Koeijer,
Ermelo
17.00 uur: ds. G.M. van Meijeren

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

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

Zeist-West
11.30 uur: oecumenische viering
Vredesweek in Sint Josephkerk,
Rozenstraat

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

Amandelhof
10.30 uur: ds. J. Compagner,
Woerden

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

De Looborch
10.30 uur: ds. J.W. van de Kamp

De Looborch
10.30 uur: dhr. A. Vaartjes

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: dhr. W. Willigenburg

Diakonessenhuis Zeist
10.00 uur: mw. E. Rietveld

UITZENDINGEN VANAF 9.00 UUR
frequentie: 107.0 fm
(kabel: 102.4 fm)

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

 uitzending Slotstad Radio

KERKDIENSTEN
ONLINE
In de kerk zijn bezoekers
weer welkom. Houd de
website en/of e-mailnieuwsbrieven van uw
wijkgemeente in de gaten.
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 terug zien
en/of luisteren op:
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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
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), Martin Rus
(Oosterkerk), ds. G.M. v. Meijeren
(Pniël), Netty Gaastra (Het Witte
Kerkje), Communicatiecommissie
(Zeist-West). Voor het adres van uw
wijkredacteur: zie wijkbericht van
uw gemeente.
Inlevering kopij
Wijkberichten via wijkredacteuren,
algemene berichten en fotomateriaal 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

[ bijzondere diensten & bijeenkomsten ]
Dag van omkijken

S

inds Covid-19 ons kwam bezoeken zijn we anderhalf jaar verder. Langzamerhand kunnen de deuren verder open: we ontmoeten elkaar wat gemakkelijker en willen vooruit. Toch is het goed om ook een kans te hebben
om achterom te kijken. Er is veel gebeurd. We hebben mensen verloren.
Misschien een familielid, collega, buur, mensen die we kenden van onderweg,
of uit de winkel. Mensen hebben gezondheid verloren, zijn een stuk van hun
veerkracht kwijtgeraakt. Voor sommigen eiste corona haar tol. Anderen hadden pijn van het lang alleen zijn en van herinneringen die boven kwamen.
We nodigen u uit om de tijd en de ruimte te nemen om hierbij stil te staan op
zaterdag 4 september tussen 13.00
en 17.00 uur. Twee kerken in Zeist
zetten daarvoor de deuren open,
voor iedereen uit de omgeving.
Wat kunt u verwachten? Een open
kerk of kerktuin, de kans om stil te
zijn, een kaars aan te steken, te
bidden, te luisteren naar muziek,
uw ervaring te delen met wie daar
voor open staat, te vragen om gebed of een zegen.
NoorderLichtkerk - Bergweg 92b
De kerkzaal is open voor ontmoeting en stilte, en drie keer een half uur:
• 13.30 eenvoudige viering waarin namen genoemd kunnen worden;
• 14.30 de Young Vocals zingen liederen met inhoud en troost;
15.30 Thera Klaassen speelt piano: muziek die ruimte schept.
• De stiltekapel staat de hele dag open.
Doopsgezinde kerk - Pauw van Wieldrechtlaan 29-a
Welkom in de kerk om een kaarsje aan te steken, voor gebed, of simpel: stilte. De tuin is toegankelijk voor een meditatieve wandeling, een gesprek, een
luisterend oor of gewoon om te genieten van de prachtige bloemen.
Meer informatie bij
ds. Roel Bosch, r.bosch@noorderlichtgemeente.nl
of maaike.dejong@doopsgezind.nl

Advertenties
verzending@opgang.info
Abonnement Opgang
Per jaar: € 21,- digitaal;
€ 31,- 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 1 oktober.
Kopij inleveren t/m 13 september.
Thema: Een nieuwe aarde
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Kliederkerk

O

p zondag 5 september is er Kliederkerk.
Wat zijn we blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten om echt sámen te spelen,
ontdekken, kliederen en vieren. We gaan
deze keer het verhaal van Jozef ontdekken.
Vanaf 15.00 uur zijn er verschillende activiteiten voor kinderen van 2-12 jaar en hun
(groot)ouders. En neem gerust een vriendinnetje, buurjongen/meisje of klasgenootje
mee. Na ongeveer een uurtje ontdekken is er een korte, laagdrempelige viering en daarna is er nog een hapje en een drankje. We zijn deze keer welkom
bij de Doopsgezinde gemeente aan de Pauw van Wieldrechtlaan 29-a. Zij hebben een prachtige tuin waar genoeg ruimte is om te spelen en te ontdekken
zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over de ventilatie. We hopen je
dan te zien, je bent bijzonder welkom! Aanmelden is niet nodig, wel vragen
we je je bij binnenkomst even te registreren.
Meer informatie/contact:
info@kliederkerkzeist.nl / Geeske Donze, tel. 06 2521 2269
Jaargang 16

foto: www.MBBerg.nl

Colofon Opgang

De dienst begint om 11.30 uur en
vindt plaats in de Sint Josephkerk
aan de Rozenstraat.
Aanmelding voor de viering graag via
de website van de parochie: www.
parochie-sintmaarten.nl/vieringen
Dit is het thema van de nationale
Vredesweek 2021, van 18-26
september - www.vredesweek.nl

O

p zondag 19 september vindt
een oecumenische viering plaats
waaraan vier kerken meedoen: Parochie Sint Maarten, PKN wijkgemeente Zeist-West, Doopsgezinde Kerk en
Evangelische Broedergemeente.
Voorgangers in die viering zijn: ds.
Tineke Dronkert (Zeist-West), Fred
Kelder (Parochie), ds. Maaike de
Jong (Doopsgezinde Kerk) en ds. Stefan Bernhard (Broedergemeente).

Vredesontmoeting
Aan het einde van de Vredesweek
vindt een vredesontmoeting plaats.
Deze wordt georganiseerd door het
Platform voor Levensbeschouwingen
en Religies in Zeist. Dan wordt ook
de Vredesduif uitgereikt. Meer informatie over de Vredesduif, leest u
onderaan deze pagina.

Kijkt u voor de actuele stand van
zaken op de website van de Raad van
Kerken Zeist:
www.raadvankerkenzeist.nl/
nieuws/vredesduif-van-zeist-4
of neem contact op met Jeannette
van Andel je.andel@wxs.nl
tel. 695 52 21
De collecte is voor het Vredeswerk
van PAX. U kunt een bijdrage geven
via:

Plaats en tijd
zondag 26 september
15.00 uur
Evangelische Broedergemeente
Zusterplein 12

Vredesduif van Zeist 2021

I

n 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het
eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de
Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 20152016. De Vredesduif van Zeist werd in 2016 jaar uitgereikt
aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance.
In 2017 kreeg Jantje Paasman van de Weggeefwinkel de
Vredesduif, in 2018 Gertjaap Kardol (o.a. Lindenhuis), in
2019 Mien Dittmar (Lindenhuis) en in 2020 Linda Otterman (Stichting Samen Oplopen).
Op 26 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen
tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies om 15.00 uur in de kerk van de
Broedergemeente, Zusterplein 12.
Tijdens deze ontmoeting is er speciale aandacht voor de
Oeigoeren, de Gülenbeweging en de Bahá'í vanwege de
onderdrukking in landen van herkomst en daarbuiten.
Aanmelding voor deze bijeenkomst is waarschijnlijk niet
nodig, er is wel een registratie bij de ingang, dus graag
op tijd komen.
Ieder jaar wordt tijdens de Vredesontmoeting deze Vredesduif aangeboden aan iemand in de gemeente Zeist die
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in
onze omgeving.

Opgang september 2021

Je kunt bijvoorbeeld iemand nomineren die zorgt voor
grote onderlinge betrokkenheid, voor begrip van een
andere cultuur, of voor het steunen van mensen die anders buitengesloten dreigen te worden. Misschien zijn er
lokale bewoners die ervoor hebben gezorgd dat mensen
of groepen na een gespannen relatie weer in goede harmonie naast elkaar kunnen leven. Elke stap op weg naar
vrede telt.
Zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
Tot uiterlijk 20 september kun je je nominatie mailen
naar vredesduifvanzeist@gmail.com. Vermeld er ook bij
waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!
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[ bijzondere diensten & bijeenkomsten ]
Bonhoeffer – Wie ben ik?

Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid

T

er gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees
van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich
Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed
aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en
op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.
Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen
als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.
Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en
overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde.
Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten.
In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' volgt Kees van der
Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert en improviseert een tegenstem. Ook zij zal als zijn verloofde Maria
onbereikbaar nabij zijn.
Datum: donderdag 16 september 2021
Plaats: Kerk van de Evangelische Broedergemeente
Zusterplein 12
Tijd: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
De voorstelling duurt 1 uur, er is geen pauze
De voorstelling wordt ook livestream uitgezonden.
Zie hiervoor: www.ebgzeist.nl
Toegang: vrij; er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd ter bestrijding van de kosten.
Aanmelding: is mogelijk via deze link:
www.eventbrite.nl/e/registratiebonhoeffer-wie-ben-ik-166942508537

Le Shaddai zoekt tenoren

H

et interkerkelijk gemengd koor Le Shaddai uit Zeist
is op zoek naar tenoren. Onze tenoren kunnen nog
wel wat versterking gebruiken om deze mooie stempartij
goed tot zijn recht te kunnen laten komen. Uiteraard zijn
andere stempartijen ook welkom maar onze voorkeur
gaat vooral uit naar tenoren.
Le Shaddai zoekt en vindt telkens weer een uitdaging
in het zingen van een veelzijdig repertoire dat bestaat
uit een afwisselende mix van religieuze, klassieke en
wereldlijke muziek. Van Engelse anthems, tot grotere
klassieke werken, maar ook speciale passiestukken en
kerststukken staan op het programma. Ben je tenor en
op zoek naar een koor met een afwisselend repertoire?
Laat je stem niet verloren gaan en kom eens vrijblijvend
meezingen en sfeer proeven op woensdagavond. Voor
meer informatie kun je altijd op onze website kijken. We
starten de repetities weer vanaf 1 september 2021.
Le Shaddai reperteert in de Sionskerk aan de Jacob
Catslaan in Zeist op woensdagavond van 20.15 tot
22.15 uur. Informatie en aanmelden:
www.leshaddai.nl of info@leshaddai.nl
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OMEGA
voor
ouderen

OMEGA gaat weer van start

D

oor corona werd de laatste cursus plotseling afgebroken. Wij willen de draad weer oppakken, indien de
mogelijkheden blijven zoals deze nu zijn. We hebben het
voornemen om in oktober weer te starten met een serie
van zes samenkomsten.
Wat ALPHA is voor jongeren en hen die graag meer willen
weten over geloof, is OMEGA voor ouderen. OMEGA staat
voor het samen nadenken over levensvragen die senioren
bezighouden. Dat kan gaan over geloof, maar ook over
gezondheid en het levenseinde.
Zoals het er nu naar uit ziet, wordt de donderdagmorgen
het moment van samenkomen. Om 10.30 uur beginnen
wij en omstreeks 12.00 sluiten we af met een gezamenlijke lunch. De groepsgrootte is beperkt en we proberen
zo eenvoudig mogelijk de vragen te bespreken.
Intussen is er een commissie die een en ander aan het
voorbereiden is. U hoort nog wanneer en waar u zich
kunt opgeven. Eind september gaat de nieuwe website
www.omegavoorouderen.nl online. Buiten de cursus om
kan iedereen het materiaal inzien en gebruiken.
U hoort van ons.
Namens de commissie,
ds. F. van Roest
Initiatiefnemer en ontwikkelaar van OMEGA
Over vragen van ouderen in het licht van de Bijbel
Landlust 5, 3704 VR Zeist
06 381 229 55 - fvanroest0@gmail.com

Herstart Zaterdagmiddagconcerten

O

p 11 september vindt het eerste Zaterdagmiddagconcert 2021 plaats. Het is een feestelijk openingsconcert met de mooiste muziek van Bach. Samen met het
professionele Bach Quartet voert pianist Wouter Harbers
het Derde Klavierconcert van Bach (BWV 1054) uit. Verder staan er delen uit cellosuites en vioolpartita's op het
programma. Het concert vindt plaats in de Sionskerk en
start om 16.30 uur. Meer informatie en kaarten via
www.zaterdagmiddagconcertenzeist.nl
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september

[ bijbelleesrooster ]

Efez. 5: 9 Ga de weg van
de kinderen van het licht.
Het licht brengt goedheid voort
en gerechtigheid en waarheid.

vrijdag
zaterdag

3-sep
4-sep

Galaten 4:1-11
Psalm 54

Rechten van het kind
Gebed na verraad

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

5-sep
6-sep
7-sep
8-sep
9-sep
10-sep
11-sep

Johannes 7:1-13
Johannes 7:14-24
Johannes 7:25-36
Johannes 7:37-52
Galaten 4:12-31
Galaten 5:1-12
Galaten 5:13-26

PR-strategie
Wijsheid van boven
Tijd en plaats
Wie is Jezus?
Volg het goede voorbeeld
Scherpte
Vruchtbaarheid

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep

Galaten 6:1-18
Psalm 92
Spreuken 11:1-16
Spreuken 11:17-31
Spreuken 12:1-12
Spreuken 12:13-28
Marcus 9:14-29

Draagtijd
Geniet van de rustdag
Eerlijk duurt het langst
Positief of negatief
Omgaan met kritiek
Verstandig of dwaas
Geloofskracht

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
23-sep
24-sep
25-sep

Marcus 9:30-41
Marcus 9:42-50
Psalm 102:1-12
Psalm 102:13-29
Spreuken 13:1-9
Spreuken 13:10-25
Psalm 62

Belangrijkheid
Amputatie
Noodkreet
Vertrouwen
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?
Rustgevend

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
30-sep
1-okt

Efeziërs 4:1-16
Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25–5:2
Efeziërs 5:3-20
Spreuken 14:1-14
Spreuken 14:15-24

Een geschenk uit de hemel
Nieuwe wegen inslaan
Maak Gods heilige Geest blij
'Er moet licht komen!'
Wat is wijsheid?
Goed en kwaad
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