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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: Groen 
Groen staat symbool voor het leven, de hoop en de toekomst, de groei en 
de oogst. 
De oogst is overvloedig en wij mogen ervan eten. 
 
Bloemengroet  
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit ZuidWest naar mevrouw 
Haalboom-Sennef.  
 
Samenzang De Meent 
Vanavond is er weer ‘samen zingen op zondagavond’ in de kerkzaal van De 
Meent. De aanvang is 19.30 uur. Op deze avonden -een soort Nederland Zingt 
in het klein- zingen we prachtige liederen uit verschillende bundels. Iedereen is 
van harte welkom!! 
 
Goed nieuwsberichten Amnesty International 
Hongarije: Syrische Ahmed H. eindelijk vrij. 
Op 28 september mocht Ahmed H. eindelijk naar zijn familie terugkeren. De 
Syriër werd in 2015 in Hongarije opgepakt en onterecht veroordeeld tot 7 jaar 
gevangenisstraf. Dat hij weer bij zijn gezin in Cyprus is, is een enorme 
opluchting, maar hij had nooit veroordeeld mogen worden. 
In september 2015 stond Ahmed H. voor een gesloten grensovergang tussen 
Servië en Hongarije. De op Cyprus woonachtige H. vergezelde zijn ouders en 
andere familieleden die Syrië waren ontvlucht en in Europa een veilig 
heenkomen zochten. Aan de grens braken rellen uit. Hij riep de menigte via een 
megafoon op kalm te blijven tijdens een confrontatie met de politie, en eiste de 
doorgang.  
Ahmed H. werd gearresteerd. 
Marokko: Hajar Raissouni vrijgelaten. 
Hajar Raissouni, journalist van het onafhankelijke dagblad Akhbar al-Youm, is 
veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf vanwege ‘onwettige abortus’. 
Update 17 oktober: Koning Mohammed VI van Marokko heeft Hajar Raissouni 
gratie verleend. Dit geldt ook voor haar verloofde, de gynaecoloog en de 
medewerkers van de kliniek. 
Raissouni werd gisterenavond vrijgelaten. Dit is een grote opluchting, maar ze 
hadden nooit vastgezet en veroordeeld mogen worden. 
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Toelichting schrijfactie, Amnesty International,Tanzania, journalist opgepakt om 
mond te snoeren. 
Zes agenten in burger pakten de gerespecteerde journalist Erick Kabendera op  
29 juli thuis op. Zonder opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast omdat hij 
onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in Tanzania en daarover bericht 
in binnen- en buitenland. 

 
Kerk & Israël onderweg 
Fototentoonstelling: “Al waren onze monden vol van zang” 
Vanaf zondag 27 oktober kunt u drie weken lang in de avondmaalsgang van de 
Petrakerk  de fototentoonstelling Kerk & Israël bekijken. Bij elke afbeelding hoort 
een bijpassend gedicht. Deze foto’s en gedichten zijn zo verrassend dat het de 
moeite waard is om er aandacht aan te besteden. De elf afbeeldingen vormen 
samen een verhaal waarin elke bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar 
levensverhaal kan teruglezen.  
Aansluitend op deze mooie fototentoonstelling zal dinsdagavond 19 november 
ds. Reinier Gosker een informatieavond verzorgen over het werk van Kerk & 
Israël van de PKN.  
Datum:  dinsdag 19 november 
Plaats:  kerkzaal Petrakerk, Kerkewijk 135 
Tijd:   20.00 - 22.00 uur 
Contact: Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com 
 
 
  
 
“Koffie met een Oortje”  
 
Op dinsdag 12 november a.s. bent U weer welkom voor koffie met iets lekkers in 
de grote zaal van de “Eglantier”.  
Tussen 9.30 en 11.30 uur bent U daar van harte welkom. 
Heeft U vervoer nodig, dan kunt U mailen of bellen naar Dick  
Vogelezang, mail dick.vogelezang@xmsnet.nl of tel. 516203. 
 
FRUITBAKJES 
Afgelopen woensdag was het Dankdag voor gewas en arbeid. Om te delen 
vanuit onze overvloed  staan er vandaag zo’n dertig fruitbakjes bij de uitgang om 
mee te nemen en te geven aan iemand voor wie  dit welkom is.  
De diaconie 
 
Taizé-Viering  
Zondagavond  17 november is er een Taizé-Viering. 
Het thema is: Vertrouwen. 
We beginnen om 19:00 uur, na afloop is er koffie en thee. 
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Faith Talk Teens 
Voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar starten we donderdag 14 november met 
Faith Talk Teens. 
Samen met jongeren van je eigen leeftijd praten over geloven, hoe een ander 
het ervaart en luisteren naar wat de Bijbel zegt. Het thema van donderdag is 
‘Geloven en wetenschap’. 
Het is van 19:00-20:00 uur in de Traffic. 
We zien je graag! 
 
Voedselestafette in volle gang 
De afgelopen week hebben we de eerste opbrengst afgeleverd bij de 
voedselbank: 8 volle kratten, 108 pakken koffie en 10 pakken houdbare melk. 
Een mooi begin van deze actie!  
Heeft u nog geen flyer met producten die we inzamelen? Deze liggen op de 
inzamelingstafel. Wilt u alleen producten kopen die op dit lijstje staan? Het 
is ook mogelijk een tas te lenen om de boodschappen in te doen. De hele 
maand november kunnen er elke zondagmorgen producten worden 
ingeleverd. Daarnaast is er ook inzameling op de maandagavonden van 18.45 
– 19.45 uur, in de hal van de kerk. 
Wilt u liever geld doneren? Bij beide ingangen van de kerk staat daarvoor een 
collecte-emmertje. Aan het eind van de maand koopt de diaconie van het geld 
producten waar een tekort aan is. Mocht u liever geld overmaken, dan kan dat 
op rek.nr.  
NL46 ABNA 0577889745 t.n.v. Voedselbank Veenendaal o.v.v. 
‘Voedselestafette’. 
Boven de voedselbank is ook een kledingbank voor cliënten van de 
voedselbank. U kunt nog goede, bruikbare kleding en schoenen (voor jong tot 
oud) inleveren op de Gilbert van Schoonbekestraat 75; van maandag tot 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 tot  
20.30 uur.  
Door de voedselbank te steunen helpen we mensen die leven onder het 
bestaansminimum. Armoede is dichterbij dan u wellicht denkt; het kan ons 
allemaal overkomen. De diaconie beveelt de voedselestafette dan ook van harte 
bij u aan. Laten we er met elkaar een geslaagde actie van maken! 
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Beste gemeenteleden, 
Zoals eerder gemeld werd, is de koper (Compactas BV) van de gebouwen De 
Goede Reede en Sola Fide op 18 september failliet verklaard. Hiertegen is 
hoger beroep ingesteld, dat op 28 oktober heeft gediend. Op 6 november heeft 
de rechter uitspraak gedaan. Het faillissement van Compactas BV is bevestigd, 
hiermee is Compactas BV definitief failliet. 
Naar aanleiding van deze ontwikkeling is direct overleg gestart met de curator; 
wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Namens AK en CvK, 
 
Gerrit Hagelstein, VZ AK 
Arend Flier, VZ CvK 
Wim van Haeringen, Scriba 
 
 
 
 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op 
website van de wijkgemeente ZuidWest. Ook kunt U daar deze dienst later 

nog eens bekijken. Beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl   

Wilt u een geluidsopname van de dienst op CD? Informeer dan, zo mogelijk 
vóór, of direct na de dienst bij de regietafel achter in de kerk. 

 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 

 

Berichten voor het volgende bulletin kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. 
worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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