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Kleur van de zondag: Groen 
De kleur groen staat symbool voor leven, natuur, groei, oogst en is ook de kleur 
van hoop, verwachting en toekomst: eens komt de grote zomer! 
 
Bloemengroet  
De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging vanuit wijkgemeente 
ZuidWest naar de heer en mevrouw Davelaar. 
 

Zingen is leuk, vooral sámen! 
13 september gaan we weer beginnen! 
Voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar. Ons 
gezellige kinderkoor Joy zingt een paar keer per jaar in 
een kerkdienst. Wij repeteren elke vrijdagavond in de 
Petrakerk (Trefpunt), van 18.45 uur tot 19.45 uur. 
In de schoolvakanties hebben we vrij. Iedereen is 
welkom! 
Aanmelden: Jolanda Fennema, tel. 523082, fennema1965@gmail.com 
 
Enkele nieuwe boeken op de boekentafel 

• “Professor, bestaat God?” van de sterrenkundige Peter Barthel. Op de 
vraag van de zevenjarige Anco gericht aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
kwam het antwoord van Peter Barthel. Zijn heldere uiteenzetting kan ons 
vandaag de dag als kerkleden zeker inspireren. 
Twee weken geleden liet ds Wim Kruis ons al met het thema”Is de Heer nu 
bij ons of niet?” wat horen over bovengenoemde sterrenkundige! Het is een 
klein boekje met wijze woorden. 

• “Psalmen voor iedereen” Deel 1 ( Psalm 1t/m 72) van John Goldingay Na 
zijn serie over het Oude testament is hij begonnen aan de psalmen. Hij 
levert bij elke psalm een kort commentaar in zijn levendige en enthousiaste 
stijl. Hij schrijft dat elke psalm ons vier manieren toont om over God te 
spreken: met woorden van lof, van dank, van vertrouwen en van gebed. 

 
Boekje Gerri Bres     -     Laatste kans! 
Als u vanwege de vakantie de informatie van de vorige weken gemist hebt, dan 
is er nu nog de gelegenheid om het boekje te bestellen. De komende twee 
weken sta ik aan het eind van de dienst in de hal. U kunt dan het boekje inzien 
en evt. bij mij bestellen. Gerard Hörchner tel. 513613/ ghorchner@planet.nl 
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Pastoraat 
Het is gebleken dat er gemeenteleden zijn die sinds 9 juni j.l. niet weten wie hun 
wijkouderling is. Verschillende ouderlingen namen op 2 juni afscheid, maar 
gelukkig werden er op 9 juni ook weer ouderlingen bevestigd. 
We begrijpen dat het voor menigeen nog niet duidelijk is in welke sectie hij of zij 
valt en wie zijn of haar ouderling, pastoraal medewerker en contactpersoon dan 
is.  
Excuus van onze kant dat we dat niet duidelijker met u gecommuniceerd 
hebben! Niet alle vacatures konden worden ingevuld. Zodra alle gegevens 
bekend zijn ontvangt u een kaartje thuis met de voor u belangrijkste gegevens. 
Tot die tijd is alles wat nu al bekend is te vinden op de web-site: 
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/werkgroepen of 
www.petrakerk.nl/werkgroepen 
Daar vindt u alles over het Pastoraat. U kunt Contactgegevens aanklikken voor 
adressen en telefoonnummers van predikanten, kerkelijk werkers of voorzitters 
van het pastoraat. Secties kunt u aanklikken als u wilt weten bij welke sectie u 
hoort, daar staan ook de namen van de wijkouderlingen bij. Pastoraal 
meldpunt vindt u ook op de web-site. 
Als u contact wilt met iemand van het pastoraat, vragen of opmerkingen heeft, 
laat het ons weten. U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail:  
ZW-pastoraat@pkn-veenendaal.nl 
Pastoraat: Theo Scheffer, Roselie Minderhoud, Hanneke van Schuppen 
 

Collecte 25 augustus 

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop 

gericht om mensen met (dreigende) 

schulden vroegtijdig te bereiken en hulp 

te bieden via internet en met getrainde 

vrijwilligers, die deskundig en op 

persoonlijke wijze kunnen helpen naar 

een schuldenvrij leven. 

Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij 

centraal. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is 

gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. 

Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofs-

gemeenschappen en organisaties. 

Samen lukt ‘t …  Collecte van harte aanbevolen!  

En wilt u zelf een donatie overmaken? Dat kan op rekeningnr: NL 56 ABNA 

0469 8963 61 Ten name van: Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland 

Onder vermelding van een specifieke Locatie. Indien u geen locatie vermeldt 

komt de donatie ten goede aan de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje 

Nederland. 
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Nieuws vanuit de huisvestingscommissie (HVC) 
Nu alle vakanties er bijna opzitten, gaan we weer verder met de huisvesting van 
onze wijkgemeente ZuidWest. Komende maand komen we met een update over 
het verbouwingsproces maar nu vragen wij alvast uw aandacht voor het 
volgende:  

Vrijdag 13 september a.s. van 15.00 u tot 20.00 u en zaterdag 14 
september van 10.00 u tot 16.00 u is er een “Boedeldag” in De 
Goede Reede. Alle spullen die wij na het samengaan dubbel hebben, 
worden op deze dagen te koop aangeboden. 

Om misverstanden te voorkomen: inventaris wat nu nog een proefopstelling is of 
materialen die we in de toekomst nog kunnen gaan gebruiken zijn van deze 
verkoop uitgesloten. En: Wie kan ons helpen aan opslagruimte ? 
 
Shura Lipovsky zingt en vertelt: 
Tijdens de openingsavond van het studieseizoen 
Hebreeuws zal Shura Lipovsky Jiddische liederen 
zingen en Chassidische verhalen vertellen. Het thema 
is  “Genezing en troost”.  Ze wordt begeleid door Maaike 
Roelofs, cello en Paul Prenen, piano. Op dinsdag 3 
september 2019 van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur in  Wijkkerk De Open Hof (voorheen Aller Erf), 
Ronde Erf 86, 3902 CZ Veenendaal. Toegang gratis. 
 
Shura Lipovsky doet de Jiddische  (Chassidische) cultuur en liederen herleven, 
zij is daarin wereldwijd een sleutelfiguur.  Zij is verhalenverteller en geeft als 
Magid (Joods spiritueel leraar) meditatieve zangworkshops die geworteld zijn in 
de joodse mystiek. Ze geeft concerten, colleges, masterclasses o.a. in 
Amsterdam, Parijs, Londen en New York. 
Sinds 2005 is ze directeur van een zomerschool in Londen, The Golden 
Peacock Jewish  Music Institute en leidt ze een koor in het Maison de la Culture 
Yiddish in Parijs. In December 2017 ontving Shura Lipovsky de Adrienne 
Cooper “Dreaming in Yiddish” Award in New York voor haar nieuw geschreven 
Jiddische liederen en haar werk als ambassadeur van de Jiddische cultuur .  

De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei nodigt u uit voor deze muzikale avond. 
Verdere activiteiten van de Werkgroep zijn een driejarige Taalcursus Bijbels 
Hebreeuws en verschillende leesgroepen Hebreeuws en Jiddisch.  
Voor meer informatie: Rosa Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 515432, 
rosabeijen@gmail.com 
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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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