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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: 
Rood is de kleur van de liefde, het vuur, de warmte en het enthousiasme. 

Geen  wonder dat dit de kleur van Pinksteren en Trinitatis (ook wel Hoogfeest 
van de Heilige Drie-eenheid (latijn: trinitas) of Drievuldigheidszondag genoemd) 
is. Daarom kan ook bij een huwelijk en bij de verbintenis van ambtsdragers 
(predikant, ouderling of diaken) de kleur rood zijn. 
 
Bloemengroet  
Deze zondag gaat er een kaart met een hartelijke groet en ter bemoediging naar 
Ellen Maliepaard, zij heeft haar bovenarm gebroken. En er gaat een kaart naar 
mevrouw Trijnie Reidsma. 
 
Afscheid kosters Barend en Thijs 
Vandaag nemen we afscheid van onze kosters Barend en Thijs. Zij gaan 
binnenkort met een welverdiend pensioen. Officieel loopt hun contract af op 8 
juli a.s. Barend is dan bijna 28 jaar in dienst geweest en Thijs ruim 26 jaar! We 
hopen dat u na de online-dienst nog even blijft kijken als Ton Keijman hen 
toespreekt en hen als dank het cadeau namens de gemeente zal overhandigen. 
Nu het niet mogelijk is allemaal fysiek aanwezig te zijn, is het wellicht leuk 
Barend en Thijs een kaartje te sturen.  
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers 
 
Zondag 14 juni Jongerenviering 
Zondag 14 juni is de online- dienst een jongerenviering. Het thema is: Hou 
ECHT vol! Deze dienst geeft een impressie hoe onze jongeren de 
coronacrisis  en de lockdown hebben beleefd. Het is voorbereid en wordt 
uitgevoerd met jongeren van Teens Together en met Marthe Stegenga, de 
jeugdouderling. 
Het thema, de muziek, de liedjes, de gebeden enz. is bedacht door de 
jongeren. De band Connected zal de muziek verzorgen. Kom en beleef dit 
mee. Ontdek waar de jongeren in onze gemeente door worden geïnspireerd. 
Het is een mooie oefening in samen geloven, door de generaties heen. 
Ouders geef dit door aan je tieners! Zij kunnen zelf thuis op de bank in de 
onlinedienst meedoen. Er is oa een kahoot. Dus houd je mobiel bij de hand. 
Ds. Coby de Haan 
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Kindernevendienst op woensdag 
Aan alle jongens en meisjes van de basisschool. 
Missen jullie elkaar ook zo? 

Wij jullie wel hoor 😉 

Op woensdagmiddag  
10 juni 2020 is er van 16.30 
tot 17.30 een 
kindernevendienst extra. 
Dat betekent dat we, als het 
mooi weer is, in de tuin van de 
kerk een soort 
kindernevendienst gaan 
houden. 
We gaan heerlijk spelen, luisteren naar Wijny van den Bovenkamp die een 
verrassing voor ons heeft i.v.m. de collecte voor de noodhulp aan Komló op 21 
juni. We gaan dansen met Rainbow, als je daar zin in hebt. Als je wilt mag je 
met Rainbow op de foto. Wil je gewoon lekker chillen en kletsen met de anderen 
is dat ook prima. Ds Marieke is er ook, dus als je vragen hebt of gewoon iets 
aan haar wilt vertellen kan dat. Wij hebben er zin in! Jij ook? 
Geef je dan voor maandag 8 juni 2020 op via de mail (of laat je ouders dat even 
doen)  
zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl. 
Je ouders mogen je brengen tot de ingang bij de Dennenlaan, daar zie je één 
van ons staan. I.v.m. alle regels mogen ze niet mee. Ook moet je eerst je 
handen gaan wassen.  
We willen graag weten of jij van je ouders ook op foto of film mag die we in de 
dienst van 21 juni laten zien en wel of niet op facebook van ZuidWest mag. Zet 
dat ook meteen in de mail. 
We hopen jullie allemaal te zien! 
Groetjes, 
José en Jolanda 
 
Vervolg websitebijdragen  
De coronamaatregelen zijn versoepeld. We mogen er weer meer op uit, en ook, 
al is het voorzichtig, bezoek ontvangen. De Petrakerk houdt nu 4 keer per week 
Open kerk, hier bent u van harte welkom. 
Daarom hebben wij, PGV pastores, besloten vanaf Pinksteren, niet meer 
dagelijks, maar wekelijks, op woensdag, een bemoedigende bijdrage te plaatsen 
op de website.  
Ook u en jij nodigen we uit om te reageren. Als iets je aanspreekt van onze 
bijdrage of dat je iets wilt delen met ons, laat het ons weten. Je mag ook zelf 
een bijdrage leveren, in de vorm van een verhaal, een gedicht, een beeld, een 
filmpje, een lied. Zo kunnen we elkaar inspireren. 
Hartelijke groet, Pastores PGV 
Overzicht berichten…     
Contactgegevens pastores … 

mailto:zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl
http://www.petrakerk.nl/zw-boodschap140320/
http://www.petrakerk.nl/zw-predikanten/
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ZOOM gesprekskring met de Psalmen 
Ik ben een gesprekskring  begonnen over de psalmen. We doen dit online, 
via ZOOM. Dinsdag 9 juni is de derde keer. We beginnen om 20.00 uur. 
Dit keer lezen en bespreken we Psalm 8. De thema’s in de psalm proberen 
we te verbinden we wat in ons eigen leven speelt. Het is een reis naar 
binnen. Als je mee wilt doen, je bent van harte welkom.  
Stuur mij een mail, dan geef ik de link van de ZOOM meeting aan je door. 
Mijn emailadres is: ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 
Ds. Coby de Haan 
  
Open Kerk coronatijd 

Voor het volledige rooster, lees meer … 
 
60 jaar geleden, op 22 juni, werd de Petrakerk 
geopend. In de huidige omstandigheden is er helaas 
geen gelegenheid om daar in de vorm van 
bijeenkomsten aandacht aan te besteden. Toch willen 
we het niet ongemerkt voorbij laten gaan. We doen 
dat in een serie artikelen in zondagsbrief en website. 

Vandaag besteden we aandacht aan de inbreng van de kunstenaars in de 
Petrakerk, Cor Wijker met de houtsnijwerk panelen aan de kansel en Ditta van 
den Bosch met de gebrandschilderde ramen. 
Lees Meer … 
 
Kijkcijfers van vorige week: 
Datum Onderwerp Direct Opname 
Ma 25 mei Emmaüsgangers II      0 58 
di  26 mei Gezang 88  0 108 
wo 27 mei     

do 28 mei            

vr  29 mei        
 

za 30 mei     Playlist keuze Anoek      0 125 
zo 31 mei         Eredienst 358 188 

 
En verder 
Omdat veel van de berichtgeving de komende tijd digitaal gaat, zullen er 
mogelijk mensen zijn, die nauwelijks informatie tot zich krijgen. (Denk aan 
hen die geen internet hebben of niet weten hoe dit goed te gebruiken).  
Graag roepen wij u op om te zien naar mensen in uw omgeving die hulp 
nodig hebben en zo nodig hun naam door te geven aan de 
contactpersoon of ouderling in uw wijk. 
Op de website vindt u ook meer informatie over www.nietalleen.nl, een actie die 
gecoördineerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederland en de 
Evangelische Omroep. 

mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
https://www.petrakerk.nl/open_kerk/
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Petrakerk60-KunstInDePetrakerk.pdf
http://www.nietalleen.nl/
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Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op 
de website van de wijkgemeente ZuidWest. 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl 

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. 
worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

