
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Van de Wijkraad Eredienst en de Taakgroep Liturgie en 
Eredienst. 
Het is alweer begin mei, dus nog een goede maand te 

gaan voordat wij echt gaan samenwonen. Natuurlijk 

hebben we ook in april weer gezamenlijk vergaderd en op 

steeds meer vlakken weten wij elkaar te vinden. Of het 

echter allemaal hard genoeg gaat? Daar zijn de meningen 

over verdeeld. En is dat erg? Ook daar zijn de meningen 

over verdeeld. Natuurlijk zou het aardig zijn als we 

allemaal kunnen zeggen dat we precies weten op welke 

manier wij kerk willen zijn vanaf 9 juni, hoewel…. Is dit niet 

een onderwerp wat altijd in beweging blijft? Is dit niet iets 

waar juist beweging in moet zitten? Ik meen vast te mogen 

stellen dat we best wel klaar zijn voor de stap die we 

samen gaan maken. Vertrouwen is er steeds meer, als dat 

geen goede basis is? 

In de nieuwsbrief van april hebben we geschreven over het 

inrichten van het liturgisch centrum. Ook daar zijn wel 

degelijk ideeën over. Een aantal zaken kan je echter alleen 

goed beoordelen door het een keer te dóen. Binnenkort 

verleent de Cantorij medewerking aan de eredienst waarbij 

wij hopen te experimenteren met de plaats voor het koor. 

We zijn ook benieuwd naar uw reacties. In de 

gezamenlijke kerkenraad van 26 april is toestemming 

gevraagd én ontvangen om hier mee aan de gang te gaan. 

In de komende weken hopen we in klein gezelschap ook 

nog een voorstel te maken voor een nieuwe vorm voor een 

gedachtenisplek. 

Tijdens de gezamenlijke kerkenraadsvergadering hebben 

we ook nog gesproken over de starttijd van de eredienst 

vanaf 1 oktober. Het laatste woord hierover is nog niet 

gezegd doch een ruime meerderheid van de kerkenraad 

heeft er geen bezwaar tegen om over dit onderwerp nog 

eens goed na te denken. 

Intussen zijn we ook zover dat er een aardig inzicht 

bestaat over het aantal gemeenteleden die na het 

samengaan doorgaan met het werk wat men deed. Het lijkt 

er op dat voor de meeste functies voldoende mensen 

blijven. Sommige zaken moeten nog wat duidelijker 

worden zoals bijvoorbeeld de manier waarop de vrijwillige 

kosters hun bijdrage kunnen leveren. Ook voor de mensen 

die zich bezig houden met de koffie vóór de dienst is nog 

meer duidelijkheid nodig. 

  
 

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: 

 

 
 
 
 
 

 

 

Kopij nieuwsbrief 
Voor de volgende nieuwsbrief van 
juli/augustus kunt u de kopij t/m  
1 juni 2019 sturen naar: 
nieuwsbrief-degoedereede@pkn-
veenendaal.nl 
 
Voor het aan- of afmelden van de nieuwsbrief: 
nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl 
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Zondag 19 mei om 9:30 uur is er in De Goede Reede 

een4U-Viering. 

Het thema is naastenliefde. 

Zijn vooroordelen van invloed of je iemand wilt helpen of 

niet? 

In de Bijbel staan verschillende verhalen geschreven over 

naastenliefde. 

Benieuwd hoe we dit verwerken in de dienst? 

Kom dan vooral naar deze 4U-Viering. 

Er is live muziek van De Goede Reede Band! 

Goed nieuws!! We gaan straks in de nieuwe wijkgemeente 

Zuid-West door met de 4U-Vieringen!! 

 

 

 

We zien je graag! 
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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 
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