
 

 

 

 

 

 

 
 
  

Vakanties met aandacht voor senioren 

Achter in beide kerken liggen nieuwe folders van vakanties die in 

2019 door Hetvakantiebureau.nl  worden georganiseerd: 

- Vakanties met Aandacht voor senioren, met en zonder 

zorg 

- Vakanties voor mantelzorgers en partner met dementie 

- Vakanties voor mensen met een visuele beperking 

- Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking 

Heeft u interesse? Of kent u iemand in uw omgeving die behoefte 

heeft aan een zorgeloos weekje weg? Neem gerust een folder mee 

om thuis eens rustig de mogelijkheden te bekijken. In bepaalde 

situaties kan er een beroep gedaan worden op een 

tegemoetkoming in de kosten bij het Vakantiefonds. Heeft u 

vragen? De diaconie helpt u graag. U kunt ook de website 

bezoeken: hetvakantiebureau.nl  

 

Voor het vakantieseizoen 2019 is men nog op zoek naar 

vrijwilligers: verpleegkundigen/verzorgenden, medewerkers in de 

nachtzorg en coördinatoren (week, zorg en recreatie). Interesse? 

Bel of mail voor meer informatie: 

(0343) 745890 / info@hetvakantiebureau.nl  
 

kopij t/m 1 februari 2018 sturen naar: 
nieuwsbrief-degoedereede@pkn-veenendaal.nl 
 
Voor het aan- of afmelden van de nieuwsbrief: 
nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl 
of zelf via de website: 
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                     Nr. 23 Mei 2016                               De Goede Reede 

Jeugd, - en jongerenwerk 

 

Met de opzet in het jeugdwerk in de nieuw te vormen gemeente werken we eraan dat elk kind en elke jongere zich door God gekend en geliefd weet. We 

willen de jeugd en jongeren binding geven met de kerk, door jeugd en jongeren een actieve plek te geven binnen de eredienst en daarbuiten. We bieden 

iedere zondag tijdens de kerkdienst kinderoppas aan voor de kinderen van  0-4 jaar. Iedere zondag hebben de kinderen uit de basisschoolleeftijd 

gedeeltelijk hun eigen dienst, de kindernevendienst. De kinderen gaan eerst met hun ouders mee de kerk in, en na het kindermoment gaan ze naar hun 

eigen ruimte.JND/ VO-dienst zijn er (elke tweede en) vierde zondag van de maand. Deze dienst is speciaal voor alle jongeren op het Voortgezet 

Onderwijs. We lezen uit de Bijbel, praten daarover met elkaar en proberen dat te koppelen aan wat hen bezig houdt. Verder organiseren we door het jaar 

heen ook gezellige activiteiten met elkaar. Voor de kinderen t/m 6 jaar is er een aantal keren per jaar ‘Kerk op Schoot’, een sprankelende, 

belevingsgerichte viering, waarbij in elke viering iets om te zien, te doen en te voelen is. De liedjes die gezongen worden zijn op basis van melodieën van 

bekende kinderliedjes. 4U-Vieringen, de jeugddiensten, worden 4 keer per jaar gehouden. Er zijn 4U-Vieringen voor kinderen in de basisschoolleeftijd en  

voor de jongeren t/m 18 jaar. De thema’s die aan bod komen zijn zeer divers en altijd zoeken we de thema’s die aansprekend zijn voor de doelgroep. Ook 

kunnen jongeren zelf thema’s aandragen. We hebben niet alleen oog voor de kinderen en jongeren op de zondag. 

Ook door de week zijn wij er voor hen. Zo is er het kinderleerhuis voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

Dit voorjaar start het tweede blok van het kinderleerhuis. Daarin gaan we met de kinderen over de kerk praten en staat er een speurtocht door de 

Petrakerk op het programma, zodat de kinderen zich er straks snel thuis zullen voelen. En we hebben twee groepen voor de tiener-catechese. Waar de 

jongeren samen met leeftijdsgenoten praten over het geloof, horen hoe een ander het beleeft en luisteren naar wat de Bijbel zegt. 

Jong volwassenen helpen we met levensvragen en bieden jonge ouders hulp bij de geloofsopvoeding, in diverse gespreksgroepen. 

Als steuntje in de rug bij de geloofsopvoeding van (klein) kinderen hebben we twee geloofskoffertjes samengesteld. 

Eén koffer is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd en de ander is bestemd voor gezinnen met tieners. 

In de koffer voor gezinnen met jonge kinderen zitten o.a. een Kinderbijbel , Jeugdbijbel en de Bijbel in gewone taal. Daarnaast ook een Bijbels dagboekje 

voor gezinnen. Voor de koffer die geschikt is voor tieners zit o.a. het boekje Beeldspraak, dit is de Bijbel naverteld voor jonge mensen. In alle twee de 

koffers zitten nog een tijdschrift met tips voor de geloofsopvoeding  en ervaringsverhalen. 

Verder is er een gespreksgroep voor ouders van tieners, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen.  

De middengeneratie heeft hun eigen groep, een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar op verschillende locaties en bespreken wat hen bezig houdt. Hoe 

het geloof  en de kerk een plek hebben in hun leven.  

 

 

 
 
Vreemdelingen en priesters 
 
Er waait een missionaire wind door Nederland. Van bovenaf uit 
landelijke burelen en van onderop door enthousiaste gelovigen 
wordt het ene missionaire plan na het andere gelanceerd. Tegelijk 
zien we al een hele tijd hoe de kerk het moeilijk heeft en dat maar 
weinig mensen belangstelling lijken te hebben voor het christelijk 
geloof. 
Hoe kan dat: een missionaire gemeente zijn in een omgeving die 
niet of nauwelijks vraagt naar God? Hoe kunnen we hoopvol en 
vreugdevol naar de toekomst kijken terwijl we kleiner en zwakker 
worden? 
Stefan Paas schreef hierover een veelgelezen boek, 
‘Vreemdelingen en priesters’, dat door het dagblad Trouw werd 
aangeprezen met “Dit boek steekt met kop en schouders boven de 
rest uit”. Stefan Paas, zelf oud-Veenendaler en hoogleraar 
missiologie aan de VU en de TU Kampen, geeft zijn visie op een 
missionaire kerk. 
 
Datum | dinsdag 5 maart 
Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2 
Tijd | 20.15 – 21.45 uur 
Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, 

jmvheteren@hotmail.com 

 

Van harte welkom! 
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Pastoraat – naar een nieuwe opzet 

 

 
Waar gaat het om? Behouden wat goed is, vernieuwen wat beter kan! 

 

Het is een jaar geleden dat een werkgroepje van 6 mensen, - 3 mensen uit de Petrakerk en 3 mensen uit De Goede Reede -, 

aan de slag ging met de opzet van het pastoraat in onze nieuwe wijkgemeente. 

Elke verdere stap bij het maken van de plannen ging ter goedkeuring naar de gezamenlijke vergadering van taakgroep en 

wijkraad pastoraat. 

Het plan is klaar en ligt ter goedkeuring bij de kerkenraden van Petrakerk en De Goede Reede. 

We kijken er naar uit om het nieuwe plan vanaf juni te kunnen invoeren: het doelgroepenpastoraat.  

Dat wil zoveel zeggen als: pastoraat op maat! 

Het bijzondere pastoraat blijft. Dat betekent dat er altijd een beroep gedaan kan worden op de sectieouderling, de pastoraal 

medewerker in de sectie, de predikant of de kerkelijk werker voor een bezoek aan huis. Zo komen we met elkaar in contact in 

bijzondere omstandigheden en bij bijzondere gelegenheden, -droevige en vreugdevolle-, gevraagd en soms ongevraagd. De 

contactpersonen die betrokken zijn bij het bijzondere pastoraat zijn de ogen en de oren in de sectie. 

Daarnaast wordt elk gemeentelid ingedeeld in een doelgroep. Een doelgroep bestaat uit mensen in een bepaalde levensfase. 

Bij elke doelgroep is een ouderling, een pastoraal medewerker en een diaken betrokken, maar op welke manier de leden van 

een doelgroep op elkaar betrokken willen blijven, welke activiteiten ze daarvoor ontplooien, hoe ze toegerust willen worden, 

dat bepalen ze zelf. De ouderling of pastoraal medewerker bij de doelgroep is dan ook meer de coach dan de kartrekker van 

de groep. De ouderling en de diaken zijn tevens de verbinding met de kerkenraad. 

Zou het lukken dat meer mensen elkaar ontmoeten, op maat? Want dat is de bedoeling van de nieuwe opzet: sámen -

gemeente -zijn, maar dan wel van onderop.  

De taakgroep of wijkraad pastoraat heeft er over nagedacht wat pastoraat moet zijn. Zo wil ze het zien: ‘Pastoraat als 

optrekken met elkaar’. En zo optrekkend met elkaar, als herders voor elkaar, ervaren we ook dat de Goede Herder zelf in ons 

midden is. 

Het verhaal van de Emmaüsgangers in het evangelie naar Lukas, hoofdstuk 24, was de inspiratiebron om de visie op 

pastoraat als een optrekken met elkaar te beschrijven. 

 

Meer weten? Neem dan gerust contact op met één van de beide voorzitters van de taakgroep of wijkraad pastoraat, Hanneke 

van Schuppen of Johan van Spanje. De voorzitter van bovengenoemd werkgroepje, Theo Scheffer, kan ook alles vertellen 

van de nieuwe opzet. 

 

Natuurlijk praten we na 9 juni niet meer over de taakgroep/wijkraad pastoraat maar over DE WERKGROEP PASTORAAT. 

 

 
Afgelopen zondag 3 februari 2019 hadden we wel heel speciale gasten in ons midden, er werd een verband gelegd tussen 

pastoraat en herderschap 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTo9mPtKLgAhXFKVAKHSG4AjYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.artbible.info%2Fart%2Flarge%2F27.html&psig=AOvVaw1RXkR3N0ADhSh0g_5kx-0U&ust=1549380800095831


 

Huispaaskaars 

De diaconie biedt u weer de mogelijkheid een 

huispaaskaars te bestellen. Er is keus in maat 

en afbeelding. De prijzen variëren van €25,- tot 

€50,-. U betaalt bij aflevering. De opbrengst is 

bestemd voor Stichting Likoni Onderneemt en 

Stichting Maher India. Voor belangstellenden 

ligt er een bestellijst achter in de kerk. 

 

          
 

 
 

Vorming en Toerusting in de nieuwe wijkgemeente 
(1 + 1 = 2  of  2 wordt 1) 
 
Wat we jaren als De Goede Reede en de Petrakerk al een 
beetje samen deden, wordt in 2019 een echte eenheid. We 
gaan samen de werkgroep Vorming & Toerusting vormen. 
Onder welke naam deze werkgroep verder gaat is 
overigens nog niet definitief besloten. 
Sommigen vinden de naam V&T niet zo eigentijds. In de 
werkgroep zitten momenteel van beide wijkgemeenten 4 
leden. 
In het programmaboekje Een goed gesprek 2018-2019, 
kunt u zien dat er van de Petrakerk en De Goede Reede 
bij elkaar 13 onderwerpen aan de orde kwamen/komen, 
verspreid over 29 bijeenkomsten. 
Nu zeggen getallen niet alles, de inhoud is minstens zo 
belangrijk. De gemeenschappelijke noemer is: Waar een 
Christengelovige zoal mee te maken krijgt in het leven van 
alledag. Dus onderwerpen op het snijvlak van kerk en 
maatschappij. 
Voor het seizoen 2019-2020 zijn we nu als gezamenlijke 
werkgroep bezig onderwerpen te zoeken en sprekers of 
andere activiteiten te plannen in een gezamenlijk rooster. 
We streven er naar om zowel vrouwelijke als mannelijke 
sprekers uit te nodigen en daarbij letten we ook op de 
leeftijd. We willen ook het geluid van jonge mensen laten 
horen. Bij de keuze van de onderwerpen letten we op 
diversiteit van onderwerpen. Er mogen onderwerpen 
tussen zitten die wat schuren. De thema's moeten ons aan 
het denken zetten, vormen en richten op elkaar en op God. 
Vanaf september 2019 zullen de activiteiten in en rond de 
Petrakerk plaatsvinden. Er wordt bekeken of de zaal/zalen 
geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden om 
groepen van 20-40 personen te ontvangen. Voor 
bijeenkomsten met meer personen is de kerkzaal natuurlijk 
geschikt. 
Er zijn drie punten die onze aandacht hebben: 
 

1. Het betrekken van de midden-generatie, twintig- 
tot veertigjarigen, bij ons programma. 

2. Hoe brengen we onze activiteiten doorlopend 
onder de aandacht van onze gemeenteleden, 
maar ook daarbuiten. Naast ons programma-
boekje worden er door onze PR-medewerkers 
posters gemaakt en publicaties in de diverse 
media verzorgd: in kerkbladen, op beamers 
maar ook bijvoorbeeld Rijnpost en 
Veenendaalse krant. 

3. We moeten erover nadenken op welke dagen wij 
activiteiten gaan organiseren. Voor De Goede 
Reede was dat meestal op dinsdag, waardoor 
sommige mensen nooit kunnen komen. 

 
Wij hebben op de inloopavond van de twee wijkgemeenten 
op 17 januari j.l. met diverse mensen over bovenstaande 
“aandachtspunten” gesproken. 
Denkt u daarover ook nog een bijdrage te kunnen 
aandragen dan zullen we daar blij mee zijn. 
 
Namens V&T Petrakerk/De Goede Reede, 
Janne-Marie van Heteren-den Dikken 

 

 

Kerkasiel en het kinderpardon 
  
Omdat we in december met een aantal gemeenteleden 
een stukje (2 uren) van de doorlopende kerkdienst in de 
Haagse Bethelkerk vorm en inhoud hebben gegeven 
worden we telkens, via een digitale nieuwsbrief, 
op de hoogte gesteld van het wel 
en wee van de familie Tamrazyan, die gedurende ruim 
drie maanden 
in de Bethelkerk kerkasiel is verleend. 
  
Nu er is besloten dat opnieuw gesproken zal worden 
over 
de procedures rond immigratie en kinderpardon, 
is de familie Tamrazyan vrij om te gaan en te staan 
waar 
ze wil en is het vrijwel 100% zeker dat de ouders en 
hun  
drie kinderen zich in Nederland mogen vestigen. 
  
De oudste dochter van het gezin, Hayarpi schreef 
gedurende 
het kerkasiel gedichten en gebeden lees ik in de digitale 
nieuwsbrief 
van de Bethelkerk. 
Onderstaand gedicht van Hayarpi wil ik doorgeven nu 
het kerkasiel  
beëndigd is. We zijn blij en dankbaar, met en voor de 
familie Tamrazyan! 
  
Tineke Wielstra-Ensing. 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief 
Voor de volgende nieuwsbrief van 
juli/augustus kunt u de kopij t/m  
1 maart 2019 sturen naar: 
nieuwsbrief-degoedereede@pkn-
veenendaal.nl 
 
Voor het aan- of afmelden van de nieuwsbrief: 
nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl 

 

 
 
 
 
 

 

 

Colofon 
Esther Renting-Visser, lay-out en redactie 
 
Gerrit Hagelstein, redactielid 
 
Hero Mulder, webmaster 
webmaster.goedereede@pkn-
veenendaal.nl 
 
Ds. W. Kruis, tijdelijk predikant Petrakerk 
predikant@petrakerk.nl 
 
Ds. Wielstra-Ensing, wijkkerkenraad West 
wielstra.ensing@outlook.com 
 
Mirande van der  Wilt-Scholten 
Kerkelijk werker voor senioren ( 80+) 
m.vanderwilt@t-mobilethuis.nl 
 
ds. Aafke Rijken-Hoevens 
Kerkelijk werker voor senioren ( 80+) 
rijkenhoevens@gmail.com 
 
Trudy van Dijk 
Kerkelijk werker 
trudyvandijk@planet.nl 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

Vastenactie 2019 Goede Reede & Petrakerk                                                                      

Nu we weer van start zijn gegaan met een nieuw jaar, richten wij ons alvast op de aanstaande vastenactie in de 40 
dagen tijd. Dit jaar van 6 maart t/m 20 april a.s. 
Wij hebben naar aanleiding van aangedragen doelen 2 mooie projecten gekozen waar wij ons graag als diaconie 
samen met u voor in willen zetten.  
Dat zijn Stichting Maher-India en Stichting Likoni Onderneemt.  
 
Stichting Maher-India probeert via sponsoring geld bijeen te brengen voor zeer noodzakelijke aanpassingen en 
reparaties aan de baby crèche in Amravati, Maharashtra, India. Een opvanghuis voor moederloze baby’s en 
kinderen die verzorgd worden door de Sisters of Cross. Op dit moment worden hier 27 baby’s verzorgd. John en 
Betty Zeeman zijn zeer betrokken bij deze stichting en zij zullen ons bij aanvang van onze vastenactie nog verder 
informeren.  
 
Stichting Likoni Onderneemt (SLO) is al een bekende stichting binnen de Goede Reede. Een stichting die opgericht 
is door Frank Hagelstein om kinderen van de wijk Likoni in Mombasa Kenia de mogelijkheid te bieden onderwijs te 
volgen. Op die manier kunnen zij na de basisschool een betere baan krijgen dan zij zouden krijgen zonder 
opleiding, of zelfs doorleren in vervolgonderwijs. Basisonderwijs geeft deze kinderen een vliegende start!  
 
Wilt u alvast verder lezen over onze projecten? Zie  https://www.maherindia.nl 
https://likonionderneemt.com 
De aankomende weken zullen wij u verder informeren over onze activiteiten die natuurlijk in het teken staan van 
sponsoring van deze projecten. 
Laten wij met z’n allen ons steentje bijdragen. 
 
De diaconie 
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