
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief mailadressen van 
www.goedereede.pkn-veenendaal.nl - en 
www.petrakerk-en-goede-
reede.protestantsekerk.net zijn nu samengevoegd. 
U heeft zich indertijd op een van deze websites 
aangemeld voor de nieuwsbrief en daarmee 
toestemming gegeven om regelmatig mail van deze 
websites te ontvangen. 

Door het samenvoegen van de adresbestanden 
ontvangt u deze nieuwsbrief nu van 
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl waar u zich tot nu 
toe niet voor aangemeld heeft. Echter om te 
voorkomen dat iedereen zich opnieuw zou moeten 
aanmelden hebben we de vrijheid genomen om de 
eerder genoemde bestanden samen te voegen. 

Als u het daar niet eens bent kunt u zich afmelden, 
klik hiervoor op onderstaande plaatje, uw gegevens 
zullen dan uit het bestand worden verwijderd. 
 

 

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: 

 

 
 
 
 
 

 

 

Van de redactie 
In verband met de zomervakantie zal de 
volgende digitale nieuwsbrief in de 
eerste week van september 2019 
verschijnen. Eventuele kopij kunt u  t/m  
1 september 2019 sturen naar: 
locaes@gmail.com 
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Wijkgemeente ZuidWest 

 

Met Pinksteren was het zover, de Petrakerk en de Goede 

Reede gaan nu samen verder als Wijkgemeente 

ZuidWest. Een Zuidwesterwind betekent warmte in de 

atmosfeer, deze dag was er ook een warm welkom, de 

kerk was zo vol dat de zijpaden ook gevuld werden. 

Liedboeken werden uitgedeeld. Het was een mooie 

dienst, waarin de nieuwe ambtsdragers werden bevestigd. 

Na afloop was er te drinken en wat lekkers, een moment 

van ontmoeting. Samen op weg naar een mooie 

toekomst! 

 

 

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 
predikant en ondersteuning in het pastoraat 80+ 
rijkenhoevens@gmail.com 
 
Trudy van Dijk 
Kerkelijk werker 
trudyvandijk@planet.nl 
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Wijkgemeenteavond ZuidWest 12 juni 2019 

Woensdagavond 12 juni jl. was het zover. De 1e wijkgemeenteavond van onze nieuwe 

wijkgemeente ZuidWest en gelijk een belangrijk onderwerp: het voorstel voor de vervulling van de 

vacante 2e predikantsplaats van onze nieuwe wijkgemeente. 

Na het zingen van Lied 969 werd de spanning er nog even ingehouden door de aankondiging van 2 

mystery guests, te weten  een man en een vrouw. Marcel Rou, de voorzitter van de 

beroepingscommissie hield de spanning er ook nog even in want het eerste deel van zijn 

presentatie betrof het verslag doen van de werkzaamheden en de daarbij gevolgde procedure door 

de commissie. Hieruit werd duidelijk dat de commissie zorgvuldig te werk is gegaan. Het bleek een 

helder verhaal, want over dit gedeelte waren er weinig vragen. 

Vervolgens kon Marcel overgaan tot het introduceren van de beoogde nieuwe predikant: ds. Coby 

de Haan, nu predikant te Ommen. De 2e mystery guest was haar echtgenoot Reier. 

Coby gaf een korte introductie van zichzelf waarna de introductie werd voortgezet in de vorm van 

een tafelgesprek met Coby door Ilona Huibers en Marcel Rou. Hierbij werd een aantal in het 

perspectief van de profielschets belangrijke thema’s doorlopen. Coby had hier afbeeldingen bij 

gezocht als leidraad voor haar toelichting op deze thema’s. De thema’s waren onder meer 

pastoraat, verbinding, eredienst, aanspreken van alle generaties, missionair kerk zijn en 

samenwerken. Zij typeerde zichzelf daarbij onder meer als teamplayer en bruggenbouwer. Ze gaf 

ook aan onder de indruk te zijn van de veelheid aan activiteiten in onze wijkgemeente.   

Vervolgens was er gelegenheid voor de bijna 200 aanwezige gemeenteleden om aan Coby vragen 

te stellen en daar werd in ruime mate gebruik van gemaakt met een breed scala aan vragen. Op de 

vraag hoe lang haar preken gemiddeld zijn antwoordde ze “tussen de tien en vijftien minuten”. Het 

was op deze manier een leuke, informele en interactieve introductie van onze beoogde nieuwe 

predikant. Zij vond het ook zichtbaar leuk om dit zo te doen.  

Vervolgens werd Coby en haar echtgenoot uitgeleide gedaan en de stemprocedure uitgelegd. 

Tijdens de pauze kon ieder zijn/haar stem uitbrengen en was er een geanimeerd geroezemoes in 

de kerkzaal.  

De uitslag van de stemming was als volgt, 190 uitgebrachte stemmen waarvan 177 voor, 7 tegen 

en 6 blanco. Een resultaat waar we mee verder kunnen! Het vervolg van de procedure werd nog 

nader toegelicht en dat komt er op neer dat in de 2e helft van deze maand het formele beroep zou 

kunnen worden uitgebracht waarna Coby nog maximaal 3 weken bedenktijd heeft om aan te geven 

of zij het beroep zal aanvaarden. Vervolgens zal dan in overleg de evt. datum van intrede worden 

vastgesteld.  

Uiteraard werden de leden van de beroepingscommissie nog bedankt en in de bloemen gezet voor 

al hun inspanningen. Geconcludeerd kan worden dat ze hun werk voortreffelijk hebben gedaan, 

waarvoor op deze plaats nogmaals dank. We kunnen terugzien op een mooie eerste 

wijkgemeenteavond van ZuidWest! 

 

 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viering Heilig Avondmaal  

Zondag 7 juli hopen we met elkaar het Heilig 

Avondmaal te vieren. De diaconie heeft zich 

gebogen over een manier waarop dat waardig, 

goed en vlot kan verlopen. Er is gekozen voor 2 

looproutes via de Avondmaalsgang. Daar komen 2 

uitdeelpunten van brood en wijn. Het brood wordt 

gedeeld door de predikant en de diaken van dienst. 

Zij worden bijgestaan door de zondagskinderen, die 

voor hen de schaal met brood vasthouden. Zo 

wordt onze jeugd ook bij het avondmaal betrokken. 

Pas in de praktijk zullen we merken of e.e.a. ook 

gaat zoals we in gedachten hebben. Vandaar dat er 

nog niets vast staat. De diaconie zal de gang van 

zaken telkens evalueren en indien nodig 

aanpassen. We hopen u te ontmoeten! 
 
 

 

 

Een Nieuw logo 

In de vergadering van maandag 24 juni 

jl. heeft de wijkkerkenraad unaniem 

besloten het onderstaand logo te 

gebruiken: 

 

 
 
Met het logo maken we duidelijk waar 
we voor staan en wie we zijn. Dat is 
allereerst ons eigen verhaal, maar 
daarnaast voelen we ons verbonden aan 
de Protestantse Kerk Nederland. Om die 
reden is ook de symboliek uit het logo 
van de PKN verwerkt. 
Voor meer uitleg kunt u op het logo 
klikken. 
 

 

 

Wijkgemeente

ZuidWest

Protestantse  Gemeente  Veenendaal

Vastenactie 2019  

De vastenactie 2019 heeft € 10.000,00 

opgebracht, zondag 23 juni werden de 

cheques overhandigd. 

 

 

Boekentafel 

Veel nieuwe boeken op de boekentafel, voelt 

u vrij om eens een kijkje te nemen! 

 

 

http://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Huisstijl%20wijk%20gemeente%20ZuidWest.pdf
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