
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Snert-wandeling ZuidWest januari 2020 
“Kwintelooijen”  
Zaterdag 11 januari a.s. wordt er ’s middags 
gewandeld vanaf de Petrakerk naar de voormalige 
Zandafgraving Kwintelooijen en weer terug. De 
totale lengte is ca. 8 km. De start is om 14.30 uur; 
verzamelpunt: de parkeerplaatsen aan de 
Dennenlaan, terzijde van de Petrakerk.  
Bij terugkomst staat er voor de deelnemers in het 
Trefpunt erwtensoep klaar met roggebrood en 
spek. Daarnaast is ook koffie en thee. Daarvoor 
wordt een -kleine- bijdrage gevraagd van €4,00. 
U kunt uw deelname opgeven, uiterlijk tot 
donderdag 9 januari 18.00 uur, (dit in verband met 
de te plegen inkopen), het liefst per mail op het 
volgende adres hiervoor:  
zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl  
of per telefoon 06-54262516 (René Haverdings). 
Kwintelooijen is een natuur- en dagrecreatiegebied 
wat onderdeel is van de Utrechtse Heuvelrug, 
gelegen ten zuiden van Veenendaal in de 
gemeente Rhenen. In de jaren 70 deed het gebied 
dienst als plek voor zandafgravingen. 
Tegenwoordig beslaat het gebied in totaal 68 ha 
en is onder te verdelen in een natuurgedeelte (36 
ha) en een recreatiegedeelte (32 ha).Het is een 
zeer divers gebied vanwege de afwisseling in 
vegetatiesoorten zoals heide, heischraal grasland, 
open pioniervegetaties, bloemrijk grasland, 
moerasvegetatie, naaldbos en loofbos. In 2015 is 
het gehele gebied geïnventariseerd op alles wat er 
te vinden is aan dieren en planten. Hierbij zijn 
1555 soorten gevonden, waarvan meer dan 70 
zogenaamde Rode Lijstsoorten. In elk geval is het 
een heerlijke plek om te wandelen, ook in dit 
jaargetijde en daarbij te genieten van het 
afwisselende landschap en de vergezichten. 

 

Verkoop kerkgebouwen Sola Fide en  

De Goede Reede 

Op Oudejaarsdag 2019 zijn de kerkgebouwen Sola 

Fide en De Goede Reede verkocht. De beoogde koper 

Compactas is in oktober jl. failliet verklaard en kon de 

gebouwen daardoor niet meer afnemen. Het College 

van Kerkrentmeesters is vervolgens op zoek gegaan 

naar nieuwe kopers en heeft deze gevonden. Sola Fide 

is gekocht door Ingenious Vastgoed en De Goede 

Reede door Koppel Holding BV. Wat de nieuwe 

bestemming van de gebouwen is, is op dit moment nog 

niet bekend. Het is aan de kopers om die bestemming 

te bepalen.  

Met de curator zijn verder afspraken gemaakt over de 

verdeling van de eerder door Compactas gestorte 

waarborgsom. In totaal leidt deze nieuwe transactie tot 

een hogere opbrengst voor de PGV dan in het geval er 

in oktober aan Compactas zou zijn verkocht. 

Het College van Kerkrentmeesters begrijpt dat er 

mogelijk vragen zijn over deze transactie en de 

gevolgen daarvan voor de financiële positie van de 

PGV. Het voornemen is dan ook medio februari 2020 

een gemeenteavond te beleggen waarin de financiële 

positie van de PGV wordt toegelicht. Dit mede in het 

licht van de dan bekende opbrengst van de Actie 

Kerkbalans en de exploitatiebegroting voor 2020.   

Nadere toelichting op de begroting 2020 leest u in de 

eerstkomende Samen Eén. 

Met vriendelijke groet,  

Arend Flier (voorzitter College van Kerkrentmeesters) 

Gerrit Hagelstein (voorzitter Algemene Kerkenraad) 

 

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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Week van Gebed 2020 in Veenendaal.  

Zoals in voorgaande jaren wordt er in 2020 ook weer 

een week van gebed gehouden van zondag 19 januari 

tot zaterdag 25 januari. De week van gebed is een 

initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland.  

In Veenendaal wordt deze week georganiseerd door 

vele kerken en geloofsgemeenschappen. 

Het thema van de week van gebed 2020 is: “zij waren 

buitengewoon vriendelijk voor ons” ( Handelingen28 

vers 2). Hierin lezen we over de schipbreuk op Malta 

waar men met buitengewone vriendelijkheid wordt 

opgevangen. Christenen in Malta herdenken deze 

gebeurtenis nog altijd op 10 februari en zij hebben voor 

dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid. 

Tijdens de gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. 

Wilt u/jij deze week meebidden? 

Zondag 19 januari startdienst 10.00 uur in kerkgebouw 

van Baptistengemeente, De Schutterij 2. 

Maandag 20 januari in wijkkerk De Open Hof, Ronde 

Erf. Voorbereiding in samenwerking met de ICF. 

Dinsdag 21 januari in kerkgebouw Bethelkerk, 

Spanjaardsgoed 7. Voorbereid door Bethelkerk en 

Mozaïek 0318. 

Woensdag 22 januari in Verpleeghuis De Meent,  Grote 

Beer 10. Voorbereid in samenwerking met 

Baptistengemeente de Verbinding 

Donderdag 23 januari in de Petrakerk, Kerkewijk 135. 

Voorbereid door Petrakerk en De Regenboog. 

Vrijdag 24 januari in de RK Salvatorkerk, Adriaan van 

Ostadelaan 56. Voorbereid in samenwerking met het 

Leger des Heils. 

Zaterdag 25 januari in de Westerkerk, Goudvink 2 die 

de bijeenkomst voorbereid met de Nederlands 

Gereformeerde Kerk 

De door-de-weekse bijeenkomsten vinden plaats 

van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur. 

Voor nadere informatie:  

Ton Valkenburg tel. 51 66 07 of  

Jannie van der Linden tel.52 25 83 

 

 

Teens Together 

Iedere 1e en 3e zondag van de maand hebben wij 

tijdens de zondagse eredienst onze eigen Teens 

Together in de Traffic van de Petrakerk. Dus, zit jij op 

het voortgezet onderwijs en wil je met andere jongeren 

gezellig samenkomen en praten over het geloof en 

andere (wereld)zaken, kom dan eens meedoen met 

Teens Together! 

Groeten van Hans, Marthe, Martin, Ronald, Gerben, 

Elsbeth, Wim en Jorinde 

 
 
 

 
 

 
En zij gingen langs een ándere weg terug... 
Driekoningen ligt vlak achter ons, 6 januari. Het is een 
christelijke feestdag waarop de verschijning van de 
Heer (epifanie) wordt gevierd. In de traditie van 
sommige Oosters Orthodoxe kerken wordt op 6 januari 
(in sommige kerken op 7 of 8 januari) het kerstfeest 
gevierd. In het evangelie dat klinkt op die dag, -Matteüs 
2-, gaan magiërs (oudere Bijbelvertalingen spreken 
over ‘wijzen’) bij het zien van een bijzondere ster, 
waarover in de oude boeken is geschreven, op zoek 
naar de koning van de Joden die in Bethlehem geboren 
is. In de vroege kerkgeschiedenis zijn, in de verhalen, 
‘wijzen’, ‘koningen’ geworden, denkend aan Jesaja 60 
en Psalm 72. Matteüs spreekt niet over een aantal van 
drie magiërs/wijzen. Dat getal is er in de loop van de 
geschiedenis aan toegevoegd. En dat kan gebeurd zijn 
omdat het verwijst naar het aantal van de geschenken, 
goud, wierook en mirre. Het kan ook zijn dat het getal 3 
is toegevoegd om te benadrukken dat ‘iedereen’ deze 
nieuwgeboren koning eer moet bewijzen. De drie 
wijzen zouden dan staan voor de drie tot dan toe 
bekende werelddelen en voor de drie levensfasen van 
een volwassene. De wijzen kregen in de 
legendevorming namelijk ook leeftijden: Caspar 20 jaar, 
Melchior 40 jaar en Balthasar 60 jaar. ‘Verbondenheid’ 
door de generaties, verbondenheid over grenzen heen 
is het thema dat oplicht. Maar hoe het ook zij, het 
belangrijkste zinnetje in Matteüs 2 is voor mij: nadat ze 
gewaarschuwd waren om niet naar Herodus terug te 
gaan, reisden ze via een andere route naar hun land 
terug (nadat ze waren neergeknield aan de kribbe). In 
mijn beleving staat Herodus voor alles en iedereen wat 
of wie ons wil afhouden van het eer bewijzen in 
woorden en daden aan koning Jezus, voor alles en 
iedereen wat en wie, de koning Jezus en zijn evangelie 
die we met kerst hebben gevierd, in het dagelijks leven 
‘de nek om wil draaien’. Ons land is dáár, waar onze 
bestemming ligt. Waar ons doel is als christen, op de 
plek waar we leven en samenleven.  
Welke weg gaan wij terug naar onze bestemming; na 
kerst, na epifanie, als wijkgemeente ZuidWest? Welke 
misleidende stemmen (Herodussen) zouden ons 
kunnen afhouden van onze bestemming, namelijk in 
grote verbondenheid, -waarbij  grenzen (of oude 
scheidslijnen tussen wijkgemeenten) en leeftijden 
wegvallen-, Jezus de Christus en zijn blijde boodschap 
te leven en uit te dragen in kerk en wereld? Laten we 
elkaar een gezegend, wijs en koninklijk nieuwjaar 
toewensen want gezegend is Hij die tot ons kwam om 
grenzen te doorbreken! 
Ds. Tineke Wielstra 

 
 

.  
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Van de redactie  
De volgende digitale nieuwsbrief zal in de eerste 
week van februari verschijnen. Eventuele kopij 
kunt u t/m 2 februari 2020 sturen naar: 
ZW-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
 

 
 
 

 

 

Colofon 
Esther Renting-Visser, lay-out en redactie 
 
Gerrit Hagelstein, redactielid 
 
Hero Mulder, webmaster  
ZW-webmaster@pkn-veenendaal.nl 
  
Ds. Wielstra-Ensing, predikant  
Wijkgemeente ZuidWest 
ds.twielstra@pkn-veenendaal.nl 
 
Ds. Coby de Haan. predikant  
Wijkgemeente ZuidWest  
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 
 
Mirande van der  Wilt-Scholten, kerkelijk werker voor 
senioren ( 80+)  
m.vdwilt@pkn-veenendaal.nl 
  
ds. Aafke Rijken-Hoevens, predikant en 
ondersteuning in het pastoraat 80+ ds.arijken@pkn-
veenendaal.nl 
  
Trudy van Dijk, kerkelijk werker  
tvdijk@pkn-veenendaal.nl 

 
 

 
Voor alle gemeenteleden die wonen in de 
Componistenbuurt 
In de Componistenbuurt wordt er een 
huiskamerontmoeting georganiseerd. Op woensdag 
12 februari ben je van harte welkom om andere 
gemeenteleden uit de Componistenbuurt te 
ontmoeten en om elkaar zo een beetje beter te leren 
kennen. 
Om 20.00 uur ben je van harte welkom bij de familie 
Brinkman, Wagnerpad 11. 
Deze avond zal naast de ontmoeting ook in het teken 
staan van het jaarthema:                   
 “Een goed verhaal ” 
U bent allen van harte welkom! We zouden het fijn 
vinden als je even een berichtje( mail, app, telefoon) 
stuurt als je van plan bent te komen.  
Met vriendelijke groet en hopelijk tot  
12 februari! 
Barbara Coster- Notenbomer  tel. 06-33176563                                                       
email:janenbarbaracoster@gmail.com  
Margreet Brinkman-Wieringa.  tel 511790  
email : anton.brinkman@casema.nl 

 

 
Papierinzameling stopt 
Gezien de verder dalende prijzen van oud papier 
is helaas ook bij de Petrakerk het kantelpunt 
bereikt voor de oud papier inzameling. 
De prognose voor de netto vergoedingen lijken in 
2020 te dalen onder nul. 
Papier inzamelen kost dan geld in plaats van dat 
het geld oplevert. 
Petra Actief heeft daarom besloten om de oud 
papier inzameling te stoppen in 2020. 
Om een ieder die ons met oud papier steunt te 
laten wennen, is de laatste inzameling op 18 
januari 2020. 
Iedereen hartelijk dank voor de inbreng, steun, 
samenwerking en inzet de afgelopen jaren. 
 Wim Schut  
Oud papier coördinator Petrakerk 

 

KERKBALANS 2020 
Het thema is  “GEEF VOOR JE 
KERK………..”. Daarin klinkt de oproep om 
geven. Een bijdrage voor het werk in en van de 
kerk.De bedoeling is dat u dat zelf verder invult 
b.v. “want daar wordt gevierd”, “want daar geef 
ik voor”, “die heeft mij nodig”, enz. Eind januari 
a.s. wordt deze bijdrage actie weer gehouden, 
geheel bestemd voor de plaatselijke kerk 
alwaar u/jij iedere week welkom bent Een 
verhaal van een gemeentelid. “Ik ben net als 
u/jij inwoner van Veenendaal. Voor mij is geluk, 
liefde en vrede heel veel waard. In deze soms 
koele samenleving ervaar ik dat ik behoefte 
heb aan een warme gemeenschap van 
mensen die mij energie geeft. Ontmoet ik die in 
de kerk? Voor mij zit de waarde van de kerk in 
de ontmoeting, in de mensen, in de ervaring 
van alles wat gezegd en gedeeld wordt. Wij 
ontmoeten elkaar, ongedwongen, en dat 
vinden wij van waarde. Ja, dat heeft  een 
kerkelijke uitstraling en dat ervaar ik als 
plezierig, bemoedigend.Naast dat het over mij 
gaat, gaat het ook over GOD en hoe Hij zich 
bekommert om mensen zoals ik. Dat doet mij 
goed in deze tijd, daar krijg ik energie van! 
Dat is mij heel veel waard. MIJN KERK; DAAR 
GEEF IK VOOR!” De kerk kan ook niet zonder 
uw/jouw verhaal. Hij heeft ook u/jou nodig. De 
kerk bent  u/ben je zelf. Samen met al die 
andere christenen. En de kerk heeft 
een boodschap voor onszelf maar ook voor de 
mensen die buiten de kerk staan. Als je daar 
oog voor hebt, dan geef je op een andere 
manier. Namelijk vanuit het besef dat we geven 
van wat wij eerst zelf van God ontvangen 
hebben. . 
Commissie Kerkbalans 2020 
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