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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen is de minst uitgesproken kleur.  
Ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en verwachting, 
van het groeien van wat God gezaaid heeft in onze tijd en  
onze wereld. 
 
Vredeszondag 27 september 
Op deze zondag staat de kerkdienst in het teken van de Vredesweek “Vrede 
verbindt verschil” 
Deze week is in Veenendaal een Vredesmaaltijd en de Walk of Peace 
gehouden. 
In de kerk staan we stil bij een bijbeltekst die ons oproept tot in vrede leven met 
elkaar. We lezen uit Filippenzen 2: Jullie moeten bescheiden zijn, en een ander 
belangrijker vinden dan jezelf. Bedenk wat Jezus Christus heeft gedaan. 
Het thema van de dienst is “De ander als verrijking” 
Hans Kroon zal enkele liederen zingen: Mijn allergrootste wens ( een lied door 
Hans zelf gemaakt) en Speeltuin ( een lied van Marco Borsato) 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw 
Sterkenburg. We wensen haar sterkte en beterschap! 
 
 
Taizé-Viering 
 

Vanavond, 27 september 2020 is er een Taizé-Viering 
in de Petrakerk. 
Het thema is: Levend water 
Let op!! We beginnen om 19:30uur!! 
 
Vanwege de Corona maatregelen is het verplicht om 
u/je vooraf aan te melden op kerktijd.nl. 
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Activiteiten: 
 

• Bonhoeffer kring 

We  lezen en bespreken teksten uit Navolging en uit Leven met Elkaar,  
2 boeken van de theoloog Dietrich Bonhoeffer. 
donderdag 1 oktober van 10.00-12.00 uur in de Petrakerk 
en donderdag 1 oktober van 20.00-22.00 uur in de Petrakerk 
aanmelden bij : ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 
 

• PIT 

Zondagmiddag 4 oktober  is de kick-off van PIT, 15.00 -16.30 in de Petrakerk. 
PIT is een nieuw project, een samenwerking van Jeugd en Diaconie. We willen 
graag een nieuwe  jeugdgroep  vormen, waar pit in zit,  die geloven handen en 
voeten gaat geven in en buiten de kerk. 
Je kunt je aanmelden bij marthestegenga@gmail.com 
 
 
Hallo kinderen, 
 
Wij willen jullie graag beter leren kennen!  
Bij de ingang van de kerk liggen " Dit ben 
ik" bladen klaar.  
Wil je er 1 mee naar huis nemen en thuis 
mooi invullen en kleuren ? We zouden het 
top vinden als je er ook een foto van jezelf 
op plakt!  
Daarna mag je hem in hetzelfde bakje 
inleveren!  
Wij hangen hem dan in de kerk.  
 
We kijken uit naar jullie mooie platen!  
 
Groetjes van de leiding van de 
kindernevendienst!  
 
 
 
Oppas en kindernevendienst 
De eerste en derde zondag van de maand is er weer oppas en 
kindernevendienst. Daar zijn we erg blij mee. Komt u, met kinderen, naar een 
andere dienst, dan zal er een kleur - of puzzelplaat klaar liggen, op en klembord 
met stiften zodat de kinderen tijdens de dienst kunnen kleuren /puzzelen. U 
vindt deze bij de ingang. Denk er wel aan, dat u een kans loopt de dienst erna, 
als er wel kindernevendienst is, niet uitgenodigd te worden. 
Hartelijke groet van de leiding van de kindernevendienst. 

mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
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Kerken met Stip 

Een heel aantal kerken in ons land (zo’n 65) dragen naast 
de ingang een bordje met dit logo. 
Het zijn de Kerken met Stip.     Waarom een Stip? 
Zwervers trokken vroeger door stad en land op zoek naar 
werk, inkomen, eten of onderdak. Ze gebruikten tekens 
waarmee ze informatie aan elkaar doorgaven, bijvoorbeeld 
een stip, geschilderd op huizen en boerderijen die openstonden om hun 
onderdak te verlenen.  Dat is wat kerken met een stip willen zijn. 
Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling bestaat voor ex-
gedetineerden die een nieuw begin willen maken. Geloofsgemeenschappen die 
openstaan voor iedereen. 
 
Kerken met Stip is een vereniging van het Rooms Katholieke en Protestantse 
justitiepastoraat in Nederland en wordt ondersteund door kerken van 
verschillende signatuur.  
Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg 
helpen naar een Kerk met Stip. 
Er wordt dan samen gezocht naar passende geestelijke hulp door een 
geloofsgemeenschap naar keuze voor na hun vrijlating. 
Een dergelijke geloofsgemeenschap biedt een geestelijk dak boven het hoofd 
en is een gemeenschap waarin de ex-gedetineerde als mens wordt 
gerespecteerd en gewaardeerd zodat deze zich gesteund weet in het soms 
moeilijke proces een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Willen en kunnen wij, wijkgemeente ZuidWest, een geloofsgemeenschap zijn 
die ook en in het bijzonder openstaat voor ex-gedetineerden en hun families als 
die vraag op onze weg komt? Willen we daaraan herkenbaar zijn? Het is niet 
een vrijblijvende zaak maar vraagt een grote verantwoordelijkheid en 
betrouwbaarheid. 
 
Om die vragen te kunnen beantwoorden heeft de kerkenraad ondergetekenden 
gemandateerd een wijkgemeenteavond te organiseren waarop we in gesprek 
kunnen gaan met mevrouw Hendrine Verkade die als diaconaal pastor 
verbonden is aan Kerken met Stip. Zij zal ons op die avond verder informeren 
over het werk van de vereniging en over de dingen die van een Kerk met Stip 
worden verwacht. 
 
Datum: donderdag 15 oktober     Plaats: Petrakerk, kerkzaal 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
 
Opgave vooraf noodzakelijk. Dat kan bij voorkeur via kerktijd.nl maar ook via 
een telefoontje naar het kerkelijk bureau. 
 
Arend Vleeming, Tonny van Woerkom en Tineke Wielstra. 
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We mogen weer!!  
Zondag 11 oktober om 10:00 uur is er een 4U-Viering hier in de kerk. 
Het thema is ‘Elke dag dierendag’. 
De dienst is speciaal opgezet voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Meld je voor 3 oktober aan op zw-4u@pkn-veenendaal.nl Dit is verplicht om 
aanwezig te kunnen zijn in de kerk. Vermeld namen, aantal volwassenen en 
kinderen en jullie telefoonnummer. Wij zorgen voor de rest. 
We gaan iets doen met dierenmaskers….Wil jij ook graag zo’n dierenmasker 
maar je kunt niet aanwezig zijn in de kerk, ook dan kun je ons mailen en vragen 
om een dierenmasker. 
-De 4U-commissie- 
 
Wereldvoedselmaaltijd 
Helaas zijn we genoodzaakt om de Wereldvoedselmaaltijd van 16 oktober voor 
dit jaar niet door te laten gaan. De snel oplopende besmettingscijfers en de 
tweede golf maken het risico te groot en onmogelijk om dit coronaproof te doen. 
We hopen dat we u volgend jaar deze VIS activiteit opnieuw kunnen aanbieden. 
- Commissie V.I.S. (Verdiepen, Inspiratie en Samenkomen) - 

 
Koffiedrinken online 
De afgelopen weken is gebleken dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheid om online met elkaar koffie te drinken. Vandaar dat we besloten 
hebben hiermee te stoppen.  
 
Kijkcijfers onlinedienst 20 september:  
Direct: 267           Opname: 93 
 
Aandachtspunten rond het aanmelden voor de eredienst 

Het zal u niet zijn ontgaan: we kunnen inmiddels weer met een 
aantal mensen naar de kerk op zondagmorgen. Via de diverse 
communicatiekanalen van beide wijkgemeentes bent u hierover 
ingelicht. N.a.v. vragen over de gang van zaken rond het 

aanmelden, vindt u hier een toelichting.  
 
Wanneer u graag weer eens bij een eredienst aanwezig wilt zijn, dient u zich 
hiervoor eerst aan te melden op kerktijd.nl. Zonder aanmelding krijgt u geen 
uitnodiging en is het helaas niet mogelijk de dienst bij te wonen.  
 
Hoe meldt u zich aan: 
1. Op de website van beide wijkgemeentes vindt u een aanmeldformulier 

(Open Hof en ZuidWest) van kerktijd.nl en een handleiding. Daar meldt 
u zich aan als toekomstig bezoeker.  

2. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings-email, waarmee u op uw 
eigen pagina komt.  

3. Gemeenteleden zonder e-mail kunnen zich telefonisch aanmelden bij 
het kerkelijk bureau, tel. 595203. 

mailto:zw-4u@pkn-veenendaal.nl
https://app.kerktijd.nl/member/register/7b5426d2-54f8-4647-bb91-c0c6c215d732
https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
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Hoe gaat het verder:  
• In de week voorafgaand aan de eredienst worden er uitnodigingen 

gestuurd naar het maximum aantal toegestane bezoekers. Het 
programma maakt hiervoor een lijst, waarbij de mensen die het langst 
niet deelgenomen hebben het eerst worden uitgenodigd.  

• De uitnodigingen worden per e-mail verstuurd. In deze e-mail kunt u, 
binnen 48 uur, aangeven of u WEL of NIET komt en zo ja met hoeveel 
personen (en dat kan niet meer zijn dan het bij ‘Aantal bezoekers’ 
opgegeven aantal). Alleen wanneer u de mail beantwoordt door op WEL 
te klikken, bent u aangemeld voor de eerstvolgende eredienst en kunt u 
deze bijwonen. U ontvangt daarop ook nog een bevestiging.  

• Wanneer gemeenteleden op NIET klikken, of niet binnen 48 uur 
reageren, stuurt het programma automatisch een uitnodiging naar 
volgende personen op de wachtlijst. Dit gaat zo door, tot het maximum 
aantal bezoekers de uitnodiging heeft geaccepteerd.  

• Bij het samenstellen van de uitnodigingen ontvangt onze beheerder van 
kerktijd.nl een bellijst om de gemeenteleden zonder e-mail telefonisch 
uit te nodigen, wanneer zij aan de beurt zijn.  

 
Als u zich heeft aangemeld op kerktijd.nl, wil dat dus niet zeggen dat u elke 
week een uitnodiging krijgt. Het is afhankelijk van het aantal gemeenteleden, dat 
zich heeft aangemeld en dat een uitnodiging accepteert, hoe vaak u de 
gelegenheid krijgt de eredienst te bezoeken. De ene week krijgt u wel een 
uitnodiging, een andere week wellicht niet.  
 
Aan de hand van de geaccepteerde uitnodigingen wordt een reserveringslijst 
samengesteld. Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam op deze lijst afgevinkt. 
Dat kost even tijd, waardoor u wellicht even moet wachten. Daarbij moeten we 
met elkaar letten op het houden van voldoende afstand tot elkaar. We vragen 
uw medewerking daarbij. 
Vervolgens krijgt u een plaats toegewezen; het is dus niet mogelijk zelf uw 
plaats te kiezen. Volgt u vooral de aanwijzingen van de begeleiders, die een 
hesje dragen. 
 
Aanmelden voor V.I.S. bijeenkomsten 

De, bovenwijkse, V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) 
bijeenkomsten vinden zowel in de Petrakerk als in De Open Hof 
plaats. Ook voor deze bijeenkomsten zijn aanmeldingen 
noodzakelijk.  
Na overleg hebben we besloten om alle bijeenkomsten zowel in 

de ZuidWest kerktijd.nl als de De Open Hof kerktijd.nl op te nemen. Het aantal 
beschikbare plaatsen (50) wordt in eerste instantie 50/50 verdeeld. Gedurende 
de uitnodigingsperiode houden de beheerders de voortgang in de gaten en 
maken, zo nodig, aanpassingen in de beschikbare plaatsen per wijk.   
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Het proces van aanmelden en uitnodigen verloopt op dezelfde manier als voor 
de kerkdiensten. Heeft u zich al aangemeld voor de kerkdiensten dan kunt u met 
uw e-mailadres en wachtwoord opnieuw inloggen op www.kerktijd.nl en dan de 
categorieën aanvinken die u wilt bijwonen. 
 

 
 
Voor de verdere procedure verwijzen we u graag naar de handleidingen op de 
resp. websites. U kunt natuurlijk ook bellen met het kerkelijk bureau voor uw 
aanmelding. 
 
Digitaal collecteren 
Zoals u vast al wel gemerkt heeft zijn wij nu ook van start gegaan met digitaal 
collecteren. door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden 
naast de gewone manier van collecteren.   
U kunt ook uw collectegelden overmaken naar ons bekende 
bankrekeningnummer o.v.v. de datum van de dienst, en het doel van de 
collecte, dus diaconie of kerk. 
Doneren met collecte munten of contant geld blijft natuurlijk ook altijd nog 
mogelijk, als de kerkdiensten weer op de gewone manier gehouden kunnen 
worden. Maar ook u kunt nu bijvoorbeeld ook uw collectemunten in een envelop 
apart leggen als u op de envelop de datum schrijft, en bijvoorbeeld 1 gele munt 
voor de kerk en 1 blauwe munt voor de diaconie. Wij komen de envelopjes met 
collectemunten dan na de Corona Crisis bij u ophalen, of u mag ze ook zelf 
bezorgen op het kerkelijk bureau. Wilt u ons dan wel even bellen of mailen? 
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt -
app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je kan  
na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je 
verdere registratie kan je ook op een later moment afronden. 
Tijdens het kijken via kerkdienstgemist.nl vindt u ook de "Geef met Givt" button 
onderin beeld. 
Hoe werkt Givt? 
Heel makkelijk 
Download de Givt-app in de App Store of in Google Play. Registreer jezelf 
eenmalig als gebruiker door je gegevens in te vullen. Vervolgens werkt het net 
zo makkelijk als het geven van contant geld. 
Hoe geef ik met Givt? 
Eenmaal geregistreerd bij Givt, hoef je alleen maar de app te openen, selecteer 
het bedrag dat je wilt geven, klik op volgende, en selecteer een doel uit de lijst, 
(dat is dan je kerk) of klik op: Scan QR code, deze staat op de zondagsbrief of 

http://www.kerktijd.nl/
http://www.givtapp.net/download
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op de website/beamer. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je 
bankrekening afgeschreven en aan de kerk overgemaakt. 
Wanneer je Givt gaat gebruiken is het belangrijk dat je verbinding met internet 
hebt. Geen verbinding? 
Wanneer je op het moment van geven geen internetverbinding hebt, wordt de 
opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. 
Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van Wifi. 
Hoe kan ik geven aan meerdere collectes? 
Zijn er meerdere collectes in één dienst? Ook dan kan je geven in één vlotte 
beweging. Wanneer je het eerste bedrag hebt ingevuld, kan je daarna op de 
‘Collecte toevoegen’-knop te drukken, dan kan je tot drie collectes activeren. Bij 
iedere collecte kun je een zelfgekozen bedrag invoeren. Klik op de collecte die 
je wilt aanpassen en vul een bedrag in. Het verwijderen van een collecte doe je 
door te drukken op het minteken, rechts van het bedrag. 
De verschillende collectedoelen worden onderscheiden door nummer 1, 2 of 3. 
Bij ons is de 1ste collecte altijd voor de Diaconie, en de 2de collecte voor de 
kerk. Als er een derde collecte is wordt dit genoemd in de zondagsbrief en op de 
beamer. Wil je toch een collecte overslaan? Laat dan die collecte open (€ 0,00) 
of verwijder deze door te drukken op het minteken, rechts van het bedrag. 
Is mijn telefoon geschikt om gebruik te maken van Givt? 
De app werkt als je telefoon voldoet aan de volgende systeemversie: 
– iOS: Vanaf versie 7 (vanaf iPhone 4S) 
– Android: Vanaf versie 4.4 
Gebruik je een Windows Phone? Die ondersteunen we helaas niet. 
Wanneer je Givt gaat gebruiken is het belangrijk dat je verbinding met internet 
hebt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te 
vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest. 

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

nieuwsbrief 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl 

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

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

