
 

 

 

 

 

 

 

Wandeling 12 oktober 

 
Zaterdag 12 oktober wordt er ca 10 km gewandeld 
over een deel van het Turfstekerspad rond 
Ederveen. Wandelen door weilanden, langs 
beken, over dijken en langs akkerranden in het 
prachtige buitengebied van Ederveen. Ontdek het 
mooie buitengebied van Ederveen. Rust, 
kleinschaligheid en de combinatie van natuur en 
cultuur bepalen hier de sfeer.  Rugzak op en gaan! 
We vertrekken om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats 
bij station Veenendaal-West. 
U kunt uw deelname opgeven tot vrijdag 11 
oktober 18.00 uur: dick.vogelezang@xmsnet.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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Wijkgemeente

ZuidWest

Protestantse  Gemeente  Veenendaal

FLESSENPOST! 

“Daar ligt hij ...... aangespoeld op het 

strand....een fles op de vloedlijn. Er zit een brief 

in...het maakt mij nieuwsgierig....welke stroming 

heeft hij ervaren, van welke kust is hij in zee 

gegooid....zal ik hem open maken?.....” 

De eerste aankondiging en daarmee de 

uitnodiging voor het Inspiratiefestival 2020 op 

Terschelling is binnen. Voor deelname kun je je 

in oktober 2019 al opgeven. Met het jaar groeit 

het aantal deelnemers en steeds meer mensen 

kijken al verlangend uit om de oversteek naar 

Terschelling te maken. 

 

 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters en AK 
Graag wil ik namens het College van 
Kerkrentmeesters het volgende met u delen. 
Op 18-09-2019 is Compactas Vastgoed B.V. te 
Opheusden door de rechtbank in Gelderland failliet 
verklaard. Er is een curator aangesteld. 
Zoals u wellicht weet is Compactas de beoogde 
koper van onze kerkgebouwen De Goede Reede 
en Sola Fide. 
Compactas heeft tegen deze failliet verklaring 
beroep aangetekend. Naar verwachting zal hier in 
oktober een uitspraak over komen. 
Het College van Kerkrentmeesters kan nu niet 
anders dan deze uitspraak afwachten. In de 
tussentijd zijn alle betrokkenen alert om de 
financiële belangen van onze kerkelijke gemeente 
zo goed mogelijk te behartigen. 
Als er meer nieuws is hierover, hoort u dat zo snel 
mogelijk van ons. 
Gerrit Hagelstein, voorzitter AK 

 

Welkom voor ds. Coby de Haan met een 
groot kinderkoor! 

 
Zondag 27 oktober zal onze nieuwe 
wijkpredikant ds. Coby de Haan verbonden 
worden aan onze wijkgemeente. 
We willen als verrassing haar met alle 
kinderen uit de kerk toezingen.  
Daarom een oproep aan alle kinderen. 
Doe je ook mee? We oefenen één keertje, 
op zondag 13 oktober na de kinderdienst, 
ongeveer een half uur. 
Het is leuk als je even een berichtje stuurt 
naar Jolanda Fennema als je meedoet: 
fennema1965@gmail.com 
Het is niet moeilijk, dus alle kinderen kunnen 
meedoen.  
Zo kunnen we onze nieuwe dominee mooi 
verrassen 
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Boekentafel met een extra tafel i.v.m. de 
Kinderboekenweek 6-13 oktober 
Voor deze en volgende week halen wij op 
zaterdagmiddag een flinke doos kinderboeken 
bij Boekhandel van Kooten, die een relatie 
hebben met deze speciale week onder het 
thema “Reis mee”, en waarvoor Anna Woltz 
het kinderboekenweekgeschenk heeft 
geschreven met als titel “Haaientanden”. 
Bij besteding van 10 euro of meer ontvangt u 
dit geschenk. 
Volgende week doen wij dat ook, maar dan 
vieren wij ook ons 25 jarig bestaan als 
boekentafel die wij na “De Goede Reede” nu 
voortzetten als “Boekentafel PKN-gemeente 
ZuidWest  Veenendaal”. 
Deze week hebben wij nagedacht hoe wij ons 
jubileum passend kunnen vieren, en dat is het 
volgende: Wij zorgen op 13 oktober voor een 
feestelijke traktatie bij de koffie en geven die 
dag 10% korting bij elke aankoop of bestelling 
bij de boekentafel. Dit is een grote uitzondering 
omdat wij een royale korting krijgen t.b.v. van 
kerkelijke doelen. Dit is duidelijk éénmalig. 
Wij zoeken trouwens nog wel enkele 
medewerkers voor de boekentafel! Info bij de 
tafel…..!! 
 

 

Week tegen Eenzaamheid – 1 t/m 8 
oktober 2019 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt 
zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid 
voelen mensen het gemis van 
verbondenheid met anderen. In de Week 
tegen Eenzaamheid wordt aandacht 
gevraagd voor dit probleem. Ontmoeting en 
verbinding staan centraal. Want 
eenzaamheid aanpakken begint met het 
leggen van contact. Juist in deze week is 
het goed wat extra aandacht te geven aan 
de mensen om ons heen. Zondag 6 
oktober staan er bloemen achter in de 
kerk. De diaconie vraagt u er één mee te 
nemen voor iemand die u wilt 
bemoedigen. Dat kan iemand zijn die veel 
alleen is, die ziek is, die verdriet heeft… Bij 
de bloemen liggen lege kaartjes. Hierop 
kunt u thuis een persoonlijke 
bemoediging/groet schrijven en het 
vervolgens aan de bloem hangen. Wilt u 
meer weten over de Week tegen 
Eenzaamheid? Kijk dan eens op 
www.samentegeneenzaamheid.nl 

 

Wijkcontactavonden November 2019  

 

 
Wijk contactavonden in het Trefpunt vanaf  
20.00 uur 

• Donderdag 7 november a.s. 

• Donderdag 21 november a.s. 

• Maandag 25 november a.s. 
 
 

Tijdens één van deze avonden kunt u in informele 
sfeer  : 

• Kennismaken met ds. Coby de Haan. 

• Informatie inwinnen  bij de verschillende 
werkgroepen o.a. Doelgroepen 
pastoraat. 

• Elkaar ontmoeten om een goed gesprek 
te voeren met elkaar. 

 
Voor aanmelden klikt u op bovenstaand plaatje. 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.petrakerk.nl/boekentafel/
http://www.samentegeneenzaamheid.nl/
http://www.petrakerk.nl/wijkcontactavonden_november_2019/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de redactie 
De volgende digitale nieuwsbrief zal in de 
eerste week van november verschijnen. 
Eventuele kopij kunt u t/m  
1 november 2019 sturen naar: 
locaes@gmail.com 
 
 

 

Colofon 
Esther Renting-Visser, lay-out en redactie 
 
Gerrit Hagelstein, redactielid 
 
Hero Mulder, webmaster 
ZW-webmaster@pkn-veenendaal.nl 
 
Ds. W. Kruis, tijdelijk predikant Petrakerk 
ds.wkruis@pkn-veenendaal.nl 
 
Ds. Wielstra-Ensing, wijkkerkenraad West 
ds.twielstra@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 
 

 

 

 
 
Voedselestafette 
Wijkgemeente ZuidWest doet in de maand november 
weer mee met de voedselestafette. De voedselbank in 
Veenendaal verzorgt wekelijks ong. 130 
voedselpakketten. De levering van producten door 
bedrijven en supermarkten in Veenendaal is hiervoor 
niet toereikend. Om de voedselvoorraad op peil te 
houden doet de voedselbank daarom ook een beroep op 
de kerken. Het streven is dat elke maand 2 kerken een 
voedselinzameling houden. Omdat de nood in onze 
woonplaats nog steeds hoog is, willen we ook dit jaar 
onze bijdrage leveren. Vanaf zondag 3 november 
kunnen er elke zondagmorgen producten worden 
ingeleverd, achter in de kerk. Daarnaast wordt er in 
november ook ingezameld op de maandagavonden van 
18.45 – 19.45 uur. Eind oktober worden er flyers met 
een boodschappenlijstje uitgedeeld. Wilt u alleen 
producten kopen die op dit lijstje staan? Boven de 
voedselbank is ook een kledingbank voor cliënten van 
de voedselbank. Gaat u uw kledingkasten binnenkort 
opruimen? Dan kunt u nog goede, bruikbare kleding en 
schoenen (voor jong tot oud) inleveren op de Gilbert van 
Schoonbekestraat 75; van maandag tot donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 
tot 20.30 uur. Door de voedselbank te steunen helpen 
we mensen die leven onder het bestaansminimum. 
Armoede is dichterbij dan u wellicht denkt; het kan ons 
allemaal overkomen. De diaconie beveelt de 
voedselestafette dan ook van harte bij u aan. Laten we 
er met elkaar weer een geslaagde actie van maken!  

 

 

 
 

Kinderleerhuis 

Dinsdag 29 oktober, 5 en 12 november van 

15:45-16:45 uur in de Petrakerk, ingang 

Dennenlaan. 

 

Wat gaan wij doen? 

Wij gaan het dit keer hebben over het 

Avondmaal. Wat gebeurt er tijdens het 

Avondmaal en waar komt het vandaan en 

waarom vieren we het nog steeds? 

Nieuwsgierig geworden? 

Kom dan vooral naar het Kinderleerhuis. 

Mail naar 1 van de onderstaande personen 

als je mee wilt doen, zodat we een klein 

beetje weten hoeveel kinderen er gaan 

komen. 

 

We zien je erg graag! 

                                                  
Namens de voorbereidingscommissie:  

Ds. Tineke Wielstra: 

wielstra.ensing@outlook.com 

Jolanda van de Pest: 

jolandavandepest01@gmail.com 

Saskia van der Heide: 

sheidevd@ziggo.nl 
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