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Mededelingen 

 
 
Zondag  19 januari 2020, 2e zondag na Epifanie , Bruiloft te Kana 
Kleur: wit 
Wit is de kleur van heiligheid en reinheid. In de oude kerk verwees de kleur wit 
vooral naar Christus als het Licht der wereld.  
Wit (en/of goud) is de feestkleur bij uitstek. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit wijkgemeente ZuidWest naar 
mevrouw  W. Versteeg – Augusteijn, Rhenendael.  
Ze is vanuit  het ziekenhuis in Ede naar  Charim Revalidatie Veenendaal 
gegaan (bij de Engelenburgh), Het Holle Goed 2, 3901 HB. 
We wensen haar van harte beterschap toe. 
 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor ‘Een goed verhaal’ 
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel 
is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek 
dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de 
zorg voor de ander, onze naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen 
nodigen ons uit om deze te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de 
mensen om ons heen. 
De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt 
initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. Met uw bijdrage aan de collecte 
steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of 
maak uw bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 
o.v.v. Missionair. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en  
www.protestantsekerk.nl/collecterooster 
 
Taizé-Viering 
Vanavond 19 januari is er een Taizé-Viering in de Petrakerk 
Het thema is: Licht van Leven. 
We beginnen om 19:00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. 
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Samen Eten. 
Eens per maand ontmoeten wij elkaar bij de maaltijd. 
Een ontspannen manier om met elkaar in contact te komen. Deze keer is dat op 
24 januari 2020. We komen bijeen in het Trefpunt. Om 6 uur is de maaltijd, 
vanaf half zes ben je welkom.  
De minimum kosten bedragen 4 euro p.p. 
Aanmelding tot en met dinsdag 21 januari 2020 bij Kitty Siebel, 
tel 0318 514795 of per e-mail kittysiebel@gmail.com 

 
Kerk-op-Schoot 
Op zondagmiddag 26 januari is er in de Petrakerk, een viering van Kerk-op-
Schoot voor alle kinderen t/m 5 jaar. 
Thema van deze viering is ‘Bruiloft in Kana’. 
Het is van 15:00-16:00 uur en we beginnen met thee/koffie/limonade. 
Kom je ook? Je mag je papa, mama, opa en oma meenemen. 
 
Kerkbalans 2020. 
Geloven is gratis. De kerk niet! 
KERKBALANS. What’s in a word.  
Je ziet het elk jaar weer voorbijkomen. Op een groot spandoek tegen de muur 
van je eigen wijkkerk, op posters op de prikborden, of op de bekende enveloppe 
welke de komende week door een groot aantal vrijwilligers bij u, bij jou is/wordt 
bezorgd, om volgende week uw/jouw antwoord weer op te halen. 
En dan, bij het ophalen bleek die enveloppe nog dicht te zitten en dus het 
antwoordformulier nog niet ingevuld te zijn. Dat moet dan alsnog halsoverkop 
gebeuren. 
Wij rekenen op uw medewerking. 
Gaat er een belletje rinkelen? Het heeft iets te maken met geld. Geld voor de 
kerk. Maar hoe zit dat nu precies? Kosten mensen geld voor de kerk? En 
hoeveel dan? En geldt dat ook voor jou, voor mij? 
De kerk kost meer dan u denkt. Lees de folder die  ook in de enveloppe zit. 
Uw/jouw financiële bijdrage is nodig om al het werk te kunnen doen, te 
continueren; verkondiging, bezoekwerk in allerlei vormen, clubs, kringen, 
onderhoud van de gebouwen etc. 
Ga voor uzelf/jezelf maar eens na wat allerlei andere activiteiten die u/jij 
misschien uitoefent kosten en beantwoord dan de vraag: GEEF IK WEL 
(GENOEG) VOOR/AAN DE KERK?  
Wij rekenen erop dat uw/jou reactie zal zijn: DAAR GEEF IK VOOR! 
De Kerkrentmeesters/Commissie Kerkbalans. 
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Gespreksgroep ouders van kinderen 0 – 12 jarigen: 
Wist je dat….. 
… er een gespreksgroep is voor ouders van kinderen van 0-12 jaar? 
…wij 1x per 2 maanden bij elkaar komen 
… bij voorkeur bij iemand thuis 
… we het hebben over allerlei onderwerpen die gaan over geloofsopvoeding, 
omgaan met vragen van je kind(eren), je eigen rol daarin, etc. 
… we open staan voor nieuwe groepsleden, en we dat erg fijn vinden 
… we op dinsdag 28 januari a.s. om 20.00 uur weer bij elkaar komen 
… we het op deze avond gaan hebben over vragen van kinderen gesteld aan 
Ds. Kees Visser, en onze visie daarop en zijn antwoorden 
… als je wilt weten waar en om je aan te melden kunt mailen met 
maartjevisser@hotmail.com of stuur me een bericht op 06-36315709 
… de data voor de rest van het jaar we op 28 januari met elkaar plannen 
Zien we je/jullie de 28e? 
 
Young Sirkelslag  
Het grootste, spannendste, meest interactieve spel tussen jongerengroepen uit 
heel Nederland. 
Thema: “Kom in beweging.” 
Kom je ook? Breng gerust je vriend(inn)en mee. Geef je op voor 2 februari via 
app of SMS, dan zorgen wij voor genoeg pizza! Bij Wilma: 06 46445416! We 
zien je 7 februari in De Open Hof om 18:30 uur! 
 
 
Voor alle gemeenteleden die wonen in de Componistenbuurt 
In de Componistenbuurt wordt er een huiskamerontmoeting 
georganiseerd.  Op woensdag 12 februari ben je van harte 
welkom om andere gemeenteleden uit de 
Componistenbuurt te ontmoeten en om elkaar zo een 
beetje beter te leren kennen. 
Om 20.00 uur ben je van harte welkom bij de familie 
Brinkman, Wagnerpad 11. 
Deze avond zal naast de ontmoeting ook in het teken staan 
van het jaarthema: “Een goed verhaal ” 
 
U bent allen van harte welkom! We zouden het fijn vinden als je even een 
berichtje( mail, app, telefoon) stuurt als je van plan bent te komen.  
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot 12 februari ! 
Barbara Coster- Notenbomer  tel. 06-33176563                                                       
email:janenbarbaracoster@gmail.com  
Margreet Brinkman-Wieringa.  tel 511790 email : anton.brinkman@casema.nl 
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Wijkkerk De Open Hof komende activiteiten:  
 
Vrijdag 24 januari, 20.00 uur: DIE IK BEN – muziektheater, met Kirsten 
Benschop en Derk Groen op gitaar en darboeka In een wereld waarin realiteit 
lijkt plaats te maken voor zelfgecreëerde virtualiteit, is ‘Die Ik Ben’ een oproep 
tot echtheid. En dus duikt Kirsten, met de nodige (zelf)spot, in het ingewikkelde 
gangenstelsel van ons brein. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat 
we zeggen? Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn en 
doen we ons voor als iemand die we misschien wel helemaal niet zijn? 4 
Intussen voelen we ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en 
eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding en een bezoekje aan 
de zoveelste therapeut. Voor verdere info: zie de flyer of neem contact op met 
ds. John Boogaard, 543990, of via j.a.boogaard@ziggo.nl  
 
Zaterdag 8 februari 2020, 20.00 uur: Gerald Troost, zoals we hem nog niet 
gehoord hebben. In de bekende muziekstad Nashville (USA) heeft Gerald 
Troost een reeks nieuwe nummers opgenomen. Samen met Amerikaanse 
topmuzikanten is gewerkt aan een nieuwe sound. Inhoudelijk heeft Gerald 
Troost zich laten inspireren door de vragen en reacties die hij mocht ontvangen 
van luisteraars. Dit concert wordt georganiseeerd in samenwerking met ‘Kerk in 
Actie’ én de Protestantse kerk in Nederland. Na aftrek van de kosten gaat de 
opbrengst naar Kerk in Actie. De entree bedraagt €10,- Van harte aanbevolen! 
Voor vragen: neem contact op met ds. John Boogaard, 543990, of via 
j.a.boogaard@ziggo.nl 
 
 

 
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 de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. 
worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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