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1e Zondag van de zomer, 23 juni 2019 
 
Kleur van de zondag: Groen 
De kleur van hoop, vrede, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt 
verwachting uit. Groen is de kleur van de 'gewone' zondagse vieringen. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet vanuit wijkgemeente 
ZuidWest naar de heer Thijs van Tuil,  onze hulpkoster. 
Thijs is al enkele weken ziek. We wensen hem van harte beterschap toe. 
 
Huwelijksjuilea 
Deze week vieren zes echtparen in ZuidWest een huwelijksjubileum.  

• 24 juni,  de heer en mevrouw Legters - Robbertsen, 25 jaar 
 

• 24 juni: de heer en mevrouw Verbeek – Klandermans, 55 jaar. 
 

• 26 juni: de heer en mevrouw Van Dijk – Burghout, 55 jaar. 
 

• 27 juni: de heer en mevrouw Hörchner – Van den Berg, 50 jaar. 
 

• 27 juni: de heer en mevrouw van de Pest – Wiggeman, 45 jaar. 
 

• 28 juni: de heer en mevrouw Freling, 50 jaar. 
 
Wij feliciteren deze echtparen met hun jubileum en wensen hen een heel mooie 
dag en nog vele goede jaren samen toe. 
 
Huwelijksviering 
Op zaterdag 29 juni mogen we het huwelijk van Paul en Bianca Gouw- van 
Baaren bevestigen en inzegenen in het midden van onze gemeente. 
De dienst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de Petrakerk. 
We wensen Paul en Bianca, hun kinderen Finn en Juna, alle goeds toe voor de 
toekomst en een heel feestelijke dag met familie en vrienden. 
Ds. Tineke Wielstra. 
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Vandaag is de Collecte voor het Werelddiaconaat;  
Steun vluchtelingen in Nigeria  
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land 
hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. 
Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of 
regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht 
voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van 
mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort 
aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte 
weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in 
Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale 
partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp 
bieden en hongersnood voorkomen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Werelddiaconaat juni. 
 
Slotconcert Sola Fide 
Op woensdag 26 juni vindt het Slot Concert plaats in Sola Fide. U bent hartelijk 
welkom om naar prachtige muziek te komen luisteren en mee te zingen tijdens 
de samenzang. 
Er staat u een gevarieerd programma te wachten, van oud tot eigentijds 
repertoire. Met medewerking van o.a. het projectkoor Sola Fide, het rio Desima, 
het combo en enkele solisten. 
Het begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur met koffie in de pauze. 
 
Open Dag Sola Fide  
Op zaterdag 29 juni is er een Open Dag in het kerkgebouw van Sola Fide. 
Vanaf 10.00 uur staan de deuren open en staat de koffie klaar. Er zijn foto’s te 
bekijken die de rijke geschiedenis van het gebouw weergeven. 
Om 15.30 uur begint het programma ‘Terugzien en Vooruitkijken’. Na enkele 
bijdragen van gemeenteleden en een terugblik op de geschiedenis van de 
gemeente Sola Fide vindt er een paneldiscussie plaats met dhr. Arie Verduin 
(Voorganger Baptistengemeente Veenendaal), dhr. Teus van de Lagemaat 
(socioloog aan de CHE en aktief lid van de Sionskerk) en ds. John Boogaard. U 
bent van harte uitgenodigd!  
 

 
Koffie 
Ook vóór de dienst is het mogelijk om een kopje koffie te drinken 
in Het Trefpunt. U bent van harte welkom. 
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Veel nieuwe boeken op de boekentafel 

• “Leven vanuit rust”, van Tomas Sjödin, Hij vindt dat het tijd wordt om ons 
oudste en meest beproefde weekritme af te stoffen zodat we de rustdag 
herontdekken! 

• “Radicaal licht”, van Christian Wiman, gaat over: De kunst van geloven, 
geloof in de kunst. De relatie daar tussen, en ook tussen dood en faam en 
hemel en vergetelheid onderzoekt hij. Maar vóór alles is dit boek een 
liefdesbrief aan de poëzie! 

• “Slow Food”van Claartje Kruiijff, gaat over broodnodige gesprekken over 
het “Onze Vader”. 

• “Spirituele plekken” van Sarah Baxter is een boek met inspirerende 
verhalen en laat je 25 bestemmingen zien met een belofte van bijzondere 
ervaringen met verschillende betekenis en prachtig geïllustreerd. Zeer 
inspirerend! 

• “Mythe  Mysterie  Mystiek” van Els van Swol is een eerbetoon aan de 
geliefde predikant en schrijver Henk Vreekamp (1943-2016) die een 
veelzijdig en inspirerend mens was. 

• “Wat is Heilig” van Rowan Williams, theoloog, schrijver en dichter. Hij kan 
het christelijk geloof op een verfrissende manier vertolken voor mensen van 
vandaag! 

• “Ik blijf aan je zijde” van Anselm Grün, hij schrijft over: Stervenden 
begeleiden en intenser leven. 

• “Vergeten dat ik vergeet” van Monique van den Berg gaat over: Dementie 
van binnenuit gedicht. 

Boeken voor de kinderen: 

• “Abraham” van Natascha Brouwer-Rothuizen, ondertitel ‘wachten is 
moeilijk’ 

• “Het verhaal van Jona” van CJ Leonard, vertaald door Anna van Egmond 
en prachtig voorzien van illusstraties door Giuseppe Di Lernia. Heel goed! 
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Deze mededelingen, de liturgie en de agenda zijn ook te vinden op website 
van de wijkgemeente ZuidWest. Ook kunt U daar deze dienst later nog eens 

bekijken. Bekijken of beluisteren via en 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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