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Mededelingen 

Kleur: groen Het groen doet ons bezingen, de hoop die in ons leeft,  
dat God aan alle dingen, een nieuwe toekomst geeft. 

Groen is de kleur van de 'gewone' zondagse vieringen. Als er niet iets 
bijzonders is in het kerkelijk jaar is groen de liturgische kleur.  
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging naar de heer Marius 
Pieter van Gellicum. Marius Pieter verblijft  voor revalidatie, na een operatie 
aan z’n voet,  in Charim Revalidatie Veenendaal, Het Holle Goed 2, 3901 HB. 
We wensen hem sterkte toe en geduld. 
  

Medeleven 
Op weg naar de kerk zijn Jan en Bouk de Vries,  vorige week zondag gevallen 
met de fiets. Jan heeft daarbij zijn heup gebroken en moest worden geopereerd. 
Bouk had een wond aan haar been en kneuzingen. Ze zijn allebei - weer - thuis. 
Mevrouw Wilma Mentink-Vaartjes, is weer thuis gekomen na de 
ziekenhuisopname en operatie in het UMC in Utrecht. We wensen haar een 
goed herstel toe. 
Mevrouw Tally van Schelven-Venings, verblijft nog in Vilente Pieter Pauw, 
Costerweg 75, 6702 AA in Wageningen. Stapje voor stapje knapt ze een beetje 
op. Ze is heel blij met de kaarten die ze uit de gemeente ontvangt. 
Mevrouw Lies Kruis-van Hartingsveldt, heeft op vakantie een ongeluk 
gekregen en brak een aantal ribben. Ze is thuis om te herstellen met rust. We 
wensen haar sterkte toe. 
 

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. 
 

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! 
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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. 
 

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? 
 

UITNODIGING voor: “Koffie met een Oortje”  

Op dinsdag 28 januari 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. 
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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 
 

Gereld Troost in De Open Hof  
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 
 

Boekentafelnieuws met nieuwe boeken en een tijdelijke plek om te staan! 
Vanaf deze zondag zijn we als boekentafel te vinden achterin het Trefpunt, en 
wij zullen daar de komende tijd staan tot de nieuwe hal klaar is. Naast de al 
aanwezige boeken, en de nieuwe boeken, besteden we de komende tijd ook 
aandacht aan de Bijbelmaand van 24 januari t/m 14 Februari 2020. We zullen 
dat zichtbaar maken met een Bijbeltafel” met o.a. folders van het NBG en een 
catalogus van wat er via het NBG te koop is. Nieuwe boeken zijn: 

• “Dit is het uur van de trouw” van Dietrich Bonhoeffer, en bevat gedichten en 
gebeden uit de gevangenis! 

• “Benedictijnse wijsheid voor het ware leven” van Anselm Grün, hij zoekt zijn 
spirituele niet persé in hoge idealen of in mystieke extase. Hij geeft een 
nuchtere kijk die voor iedereen bereikbaar is. 

• “U gaf mij schouders om ze op te halen” van Stephan de Jong. Het gaat om 
40 zeer korte overpeinzingen over angst en God. 

• “Het uur van de dageraad” van Henri Nouwen. Hij voert ons langs vier 
wegen. In de weg van de macht Plaatst hij destructieve economische en 
politieke macht tegenover Gods macht van Liefde. 

• “Onderweg naar Pasen” van Corien Oranje gaat het om 40 momenten van 
rust, bezinning en beleving op weg naar Pasen! Zeer de moeite waard!! 

• “Vrede kun je leren” van David van Reybroek is een spannend boekje over 
hoe het anders kan! 
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Wandeling ZuidWest zaterdag 8 februari Over Spoor- en Linie Dijk 
De wandeling starten we in Woudenberg waar we de oude spoordijk oplopen. 
Het is het voormalige stuk spoortraject van Amersfoort via Kesteren naar 
Nijmegen. 
Nu is het een prachtig wandelpad door een mooi stuk van de Vallei. Bij de 
Oudenhorsterlaan verlaten we de spoordijk en lopen langs de Moriahoeve naar 
de Liniedijk. De Liniedijk is onderdeel van de Grebbelinie, we volgen de Liniedijk 
langs de verdedigingswerken bij hoeve de Beek en verder richting de watertoren 
van Woudenberg. Een mooie wandeling over historische grond. 
De lengte van de wandeling is ca 8,5 km. Start om 9.30 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de Petrakerk aan de Dennenlaan. 
U kunt uw deelname opgeven uiterlijk vrijdag 7 februari 18.00 uur, liefs per mail : 
dick.vogelezang@xmsnet.nl of tel: 516203 
 

Om alvast te noteren: zaterdag 29 februari a.s.  
Een bijzondere dag, komt maar eens in de 4 jaar 
voor. Ook bijzonder omdat we op die dag de 
nieuwe Ontmoetingsruimte openen. Hiermee 
verbinden we de Petrakerk met Het Trefpunt. Daarmee is ook het thema 
genoemd Ontmoeten en Verbinden.  
Met een Open Huis willen we laten zien wat we als wijkgemeente in huis 
hebben. Een werkgroep bestaande uit Marcel Rou, Ilona Huibers, Warner ten 

Kate, Reiny Bleienberg en Adri Cardol stellen een 
programma samen waarbij we zoveel mogelijk 
werkgroepen en gemeenteleden willen betrekken. 
Houdt u de zondagsbrief, beamer, website en Samen Eén 
in de gaten voor de details van het programma. 
 

 
 

 
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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