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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. 
 
Bloemschikking 
We sluiten met onze bloemschikking aan bij de tekst van het project van ‘Kind 
op Zondag’: ‘Hier vind je rust’., Waar is dat goed voor? Hoe kom jij tot rust?. 
 
Groet 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar Dhr Brombacher. 
 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor… 
 … Een tas vol plezier voor kinderen in armoede 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige 
oorden, blijven zij achter. 
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede 
opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt 
voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en 
kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de 
buurt.  
Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas 
Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder andere organisaties die 
armoede, onder 
volwassenen én kinderen, bestrijden. Helpt u mee? 
 
Spaardoosjes 40-Dagentijd / Vastenactie 
Sommigen van u hebben waarschijnlijk nog een spaardoosje thuis voor ons 
vastenproject Sta Op. Helaas konden deze niet in een zondagse eredienst 
ingeleverd worden. Als u nog een spaardoosje hebt dan kunt u die alsnog 
inleveren tijdens de open kerk (zie elders) of op het kerkelijk bureau. We hopen 
natuurlijk dat we volgend jaar weer een project hebben onder normale 
omstandigheden. 
De diaconie 
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De kerk is Open. Welkom! 
Na 3 maanden met Coronamaatregelen heeft ook u misschien wel behoefte aan 
een plek voor ontmoeting of een plek voor stilte en bezinning. 
Vanuit de Petrakerk willen we graag gehoor geven aan deze wens en in de 
komende tijd gelegenheid bieden: 
- voor een persoonlijk moment van bezinning, 
- om stilte te zoeken, 
- om een kaarsje te branden en ruimte te geven voor een persoonlijk gebed of 
- voor een persoonlijk gesprek. 
U bent van harte welkom in de Petrakerk op 
 
Maandagmiddag 
14.00 - 14.15 uur: moment van bezinning door een van de pastores 
14.15 - 16.00 uur: Zomerkoffie, ruimte voor ontmoeting en gesprek in de tuin of  
ontmoetingsruimte 
 
Dinsdagavond 
19.00 - 19.15 uur: moment van bezinning door een van de pastores 
19.15 - 20.30 uur: Zomerkoffie, ruimte voor ontmoeting en gesprek in de tuin of 
ontmoetingsruimte 
 
Woensdagmiddag 
14.00 – 16.00 uur: Open Kerk 
 
Vrijdagmiddag 
14.00 – 16.00 uur: Open Kerk 
 
Tijdens de Open Kerk is er ruimte om in de Kerkzaal te luisteren naar muziek, 
een rondgang te maken langs verschillende aandachtplekken, de stilte te 
zoeken en de 60 jaar oude Petrakerk van binnen te bekijken. 
 
 
 

Op Weg 
 

Beste bezoeker, 
Hartelijke welkom in de ruimte van deze kerk. 
Om de tijd te nemen en om je heen te kijken. 

Om stil te worden. 
Om los te laten wat je belast of moe maakt. 

Om daarna verfrist en met nieuwe moed 
weer verder te kunnen gaan. 
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Protestantse Gemeente te Veenendaal 
 
Gemeenteavonden 

- Maandag 6 juli 2020, De Open Hof 
- Woensdag 8 juli 2020, ZuidWest 

 
UITNODIGING en AGENDA 

 
Beste gemeenteleden, 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van twee gemeenteavonden om de 
gemeente te horen over ontwikkelingen en de stand van zaken van onze 
Protestantse Gemeente te Veenendaal.  
 
De beide gemeenteavonden worden gehouden in Corona-tijd. Daarom is voor 
beide avonden verplicht, dat u van tevoren een aanmelding doet om aanwezig te 
kunnen zijn. Dat kan naar het mail adres scriba@pkn-veenendaal.nl of via een 
telefoontje naar het Kerkelijk Bureau. 
Tijdens beide avonden dienen de regels van het RIVM gevolgd te worden. Dit is 
uitgewerkt in het gebruikersprotocol, dat van toepassing is. Wij dienen dit allen te 
respecteren, omdat we anders een risico lopen op boetes van € 4.000. 
Als het goed is, kunnen beide avonden gevolgd worden via 
www.kerkdienstgemist.nl.  
Van tevoren, en achteraf, kunnen vragen gesteld worden aan de scriba van de 
Algemene Kerkenraad (AK) via bovenstaand e-mail adres. 
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontmoeten tijdens de 
gemeenteavonden. 
 
Hartelijke groet,  
 
Wim van Haeringen (scriba AK)  
Gerrit Hagelstein (voorzitter AK) 
 

 
 

Agendapunten:  

Punt Omschrijving 

1 Deur open, vanaf 19.30  

2 Opening en Mededelingen (20.00) 

3 
Presentatie over Actualisatie Beleidsplan door de AK 
Beleidsplan en Financieel verslag 2019 op de website 

4 Presentatie over de financiële situatie door het CvK  

5 Beantwoording van vragen 

6 Sluiting (uiterlijk 22.00) 

 

mailto:scriba@pkn-veenendaal.nl
https://www.pkn-veenendaal.nl/gemeenteavond_?ldate=2020-07-08
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De zondagsbrief enquête 

88 personen hebben de vragenlijst ingevuld en waarderen de zondagsbrief met 

een gemiddeld met een 8. Daarbij is 1 keer een 6 gegeven en 7 keer een 10. 

De meerderheid vindt de digitale zondagsbrief, naast Samen Eén voldoende en 

heeft verder geen behoefte aan een maandelijkse digitale nieuwsbrief. 

De wensen en opmerkingen bespreken we met het moderamen van de 

kerkenraad om te bepalen of en hoe we die kunnen vervullen.. 

 

 
 
 
 
 

 

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

