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Zondag Trinitatis, 16 juni 2019 
Feest van de Drie-eenheid 

 
Kleur van de zondag: Wit 
Wit is de oudste kleur in de kerk. In de Romeinse cultuur was wit feestelijk. 
Bovendien is wit een Bijbelse kleur. Volgens Openbaring 7: 9 dragen de 
deelnemers aan de hemelse eredienst witte gewaden. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de Petrakerk naar mevrouw 
van de Pest-Wiggeman. 
  
Gemeenteavond 12 juni 2019 
Afgelopen woensdag heeft de wijkgemeente met bijna 95% van de stemmen 
ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. Coby de Haan uit 
Ommen.  
Vanaf vandaag heeft de gemeente tot en met vrijdag 21 juni a.s. de 
mogelijkheid om bezwaar tegen de procedure te maken. Eventuele bezwaren 
kunnen gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend bij de scriba. (zw-
scriba@pkn-veenendaal.nl) 
Indien er geen bezwaren worden ingebracht zal na 21 juni a.s. het beroep 
worden uitgebracht en vervolgens heeft ds. Coby de Haan zelf nog 3 weken 
bedenktijd om het beroep al dan niet aan te nemen.  
We zullen dus nog even in spanning moeten blijven of het beroep wordt 
aangenomen. Maar we hebben goede hoop en vertrouwen! 
Bij deze willen we nogmaals alle leden van de beroepingscommissie, onder 
leiding van Marcel Rou, bedanken voor hun inzet en hun voordracht om tot 
deze keuze te komen. 
 
Roosterwijziging 
De predikant op zondag 23 juni a.s. is niet ds. Wim Kruis, zoals abusievelijk in 
Samen Eén staat vermeld, maar ds. Ans Pilkes-van Delft uit Rhenen. 
 
Van de diaconie 
De diaconie heeft besloten vanaf vandaag, 9 juni 2019, als wijkgemeente 
ZuidWest voortaan te gaan collecteren  van achter in de kerk naar voren, 
richting liturgisch centrum. 
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Op zondag 23 juni a.s. zal het 
eindbedrag van de vastenactie 
2019 bekent worden gemaakt.  
In deze dienst zal aan beide 
projecten “Stichting Likoni 

Onderneemt” en “Stichting Maher-India” een cheque 
overhandigd worden met een mooi bedrag voor deze goede doelen,  waarmee 
we definitief ons vastenproject van 2019 afronden. We houden u dus nog even 
in spanning omtrent het resultaat…..  
de diaconie. 
 
Warme maaltijd op vrijdag 21 juni. 
Een ieder is van harte welkom bij de eenvoudige warme maaltijd, die we  
klaarmaken op vrijdag 21 juni a.s. in het Trefpunt van de Petrakerk. 
We beginnen om 6 uur, vanaf half zes ben je welkom. De minimum  kosten zijn 
€ 4,00 p.p. 
We willen graag weten voor hoeveel personen er gedekt moet worden, dus meld 
je aan. Dat kan tot en met dinsdag 18 juni bij Kitty Siebel tel.0318 514795 of per 
e-mail kittysiebel@gmail.com    
  

OPROEP:  
Er zijn vast mensen in Zuid, die mee willen helpen een maaltijd klaar te maken. 
We zijn op zoek naar mannen/vrouwen, die mee willen doen. Een of twee maal 
per jaar kom je dan op het rooster. Vaker mag ook, maar dat is geen 
uitgangspunt. Op 21 juni kan er nog iemand mee helpen. Je kunt je opgeven of 
inlichtingen inwinnen bij Kitty Siebel. 
 
POST BEZORGER GEZOCHT 
Voor de wijken Noord, Centrum en Zuid zijn wij op zoek naar een 
nieuwe interne postbezorger. 
Het gaat om de te bezorgen post welke wij vanaf het kerkelijk 
bureau in Veenendaal te bezorgen hebben, zoals collectemunten 
acceptgiro’s en meer van dat soort post.                                                      
Dat scheelt ons als kerk veel postzegels nl. het gaat gemiddeld om 10/15 
postadressen per week welke op het kerkelijk bureau gehaald kunnen worden. 
Stel dat je denkt: Dit lijkt mij wel wat, of je wil meer weten, neem dan contact op 
met: Lidy Kroon, op 595203, of kom langs op het kerkelijk bureau.  
PS: Vanaf de 2de week in juli is onze nieuwe werkplek: Dennenlaan 5, de 

rechterzaal aan de Dennenlaan bij de Petrakerk.  
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Slot Concert Sola Fide, Woensdag 26 Juni 2019, 20:00
U bent hartelijk welkom bij het slot concert van de Sola Fide om naar prachtige 
muziek te komen luisteren en mee te zingen tijdens de samenzang. Er staat u 
een gevarieerd programma te wachten, van oud tot eigentijds repertoire. Hierin 
zal niet alleen de herinnering een plaats hebben, maar zal ook een nieuw begin 
klinken.  
Met medewerking van onder andere het projectkoor  Sola Fide, het trio Desima, 
het combo en enkele solisten. 
 
Open Dag Sola Fide, Zaterdag 29 Juni 2019, 10:00
U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen in ons kerkgebouw aan 
de Eikenlaan 3, vanaf 10:00 staan de deuren open. De koffie staat klaar. Er 
zullen foto’s uit de oude doos tentoongesteld worden, die de rijke geschiedenis 
van Sola Fide weergeven. 
Om 15:30 begint het programma “Terugzien en Vooruitkijken.” Daarna volgt een 
paneldiscussie waarbij we nadenken over de toekomst van de kerk in 
Veenendaal. 
 
 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 


