
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Stoelen en Baken 

Allereerst willen wij iedereen hartelijk bedanken die 

gereageerd heeft op onze oproep voor ideeën en 

suggesties. Het waren er zoveel dat het voor ons 

onmogelijk was deze allemaal persoonlijk te beantwoorden 

maar mede door deze suggesties zijn wij gekomen tot 

deze proefopstelling met stoelen en banken. 

 

Met deze opstelling is het voorste gedeelte van de 

kerkzaal volledig flexibel zodat deze zonder veel moeite op 

verschillende manieren kan worden ingericht/gebruikt. 

 

De banken zijn weer neergezet volgens het oorspronkelijke 

ontwerp van de architect dhr. D. Zuiderhoek. Hierdoor 

ontstaat met de stoelen ook een doorlopend middenpad 

wat prettig is met b.v. avondmaalsvieringen. 

De zichtlijnen naar het liturgisch centrum en de kansel zijn 

behouden. 

Het vak onder het glas-in-lood raam is nu ook meer bij de 

kerkzaal getrokken en vormt zo meer een eenheid met de 

andere stoelen. 

Om een goed totaal beeld te krijgen staan er ook wat foto’s 

op de gezamenlijke website 

Door te kiezen voor banken en stoelen verliezen we bijna 

geen zitplaatsen. 

Wij hopen van harte dat een ieder weer een plekje vindt en 

zich weer thuis voelt. 

 

Oproep: 

Nu de Petrakerk en de Goede Reede één wijkgemeente 

worden met één kerkgebouw zijn we na inventarisering tot 

de conclusie gekomen dat we een overschot aan 

inventaris hebben. 

Wij vragen aan iedereen : als er nog persoonlijke 

bezittingen van u in één van beide kerken verblijft, en wilt u 

deze graag terug , wilt u dan contact met ons opnemen, dit 

om te voorkomen dat deze in de “verkoop” komen. 

Wat er met het “overschot” gaat gebeuren hoort u op een 

later tijdstip maar niets gaat zomaar weg. 

Heeft u vragen of wilt u reageren mailt u ons: 

huisvesting.pk.dgr@pkn-veenendaal.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: 

 

 
 
 
 
 

 

 

Kopij nieuwsbrief 
Voor de volgende nieuwsbrief van 
juli/augustus kunt u de kopij t/m  
1 juli 2019 sturen naar: 
nieuwsbrief-degoedereede@pkn-
veenendaal.nl 
 
Voor het aan- of afmelden van de 
nieuwsbrief: 
nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl 
en  
gezamenlijke website 
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Pinksterdienst – 9 juni  

Weet u het nog; de kinderen die binnen kwamen met 

zelfbeschreven vlaggen? Afgelopen weken heeft u ze 

ongetwijfeld gezien, vast ook beschreven in de kerk. Met 

Pinksteren zullen deze vlaggen onze kerk een feestelijk 

tintje geven.  

Pinksteren is dit jaar niet alleen een feest van de kerk, 

maar ook een feest in de kerk. De eerste dienst van onze 

nieuwe wijkgemeente ZuidWest, een mijlpaal die we 

graag willen vieren.  

De voorbereidingscommissie is hard bezig met de dienst 

en activiteiten daarna. De leidraad van de dag; 

vriendschap inspireert, want nieuwe vriendschappen 

zullen ongetwijfeld ontstaan in de nieuwe wijkgemeente.  

Daarom niet alleen een mooie dienst, maar ook na de 

dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Koffie en thee 

met wat lekkers, een aantal leuke activiteiten voor zowel 

jong als oud, mogelijkheid de kerk en elkaar beter te leren 

kennen en als afsluiter een gezamenlijke lunch.  

Neem deze zondag wat langer de tijd om in en om de kerk 

te blijven, om elkaar beter te leren kennen en samen de 

start van onze nieuwe wijkgemeente feestelijk te maken. 

Een bijzonder dag die zeker dat extraatje verdient.  
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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 
predikant en ondersteuning in het pastoraat 80+ 
rijkenhoevens@gmail.com 
 
Trudy van Dijk 

Kerkelijk werker 
trudyvandijk@planet.nl 
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