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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 

In de liturgie symboliseert de kleur groen het algehele vertrouwen op Gods 
liefde en het uitzien naar de komende voleinding. Het groen van de hoop op de 
nieuwe schepping. 

 
De diaconale collecte is vandaag voor de kerk in Rwanda  
Vandaag collecteren we voor het werk van de 
Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Rwanda is een klein maar 
dichtbevolkt land in Oost-Afrika met een zeer jonge bevolking. Het land is volop 
in ontwikkeling. De kerk helpt jongeren en arme gemeenteleden om meer 
inkomsten te krijgen. Jongeren leren een eigen bedrijf opzetten en worden ook 
getraind in allerlei leiderschapscursussen, die ze direct kunnen toepassen in 
hun kerk. Landbouwtrainingen en spaargroepen verbeteren het leven van veel 
mensen. De wat oudere generatie heeft nog veel last van de genocide die daar 
in 1994 plaatsvond. In de kerk leren daders en slachtoffers met elkaar praten. 
Zo is de Rwandese kerk een plek van hoop, hulp en verzoening. Samen zijn we 
de kerk in actie: in Nederland en in Rwanda. Door uw bijdrage aan deze collecte 
kan de Rwandese kerk jongeren, armen en getraumatiseerde mensen een 
steun in de rug geven.  
 
Beiroet 
Door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Veenendaal is € 2.000 
overgemaakt naar Kerkinactie, voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. 
 
Bloemengroet 
Zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar Petra de Vries. We wensen haar veel sterkte en kracht toe 
met alle onderzoeken. 
 
Vakanties predikanten 
In deze periode genieten ook onze predikanten en kerkelijk werker van een 
welverdiende vakantie. Als u deze maand pastorale bijstand wenst, kunt u het 
beste even contact opnemen met onze scriba Carla van Maasakkers 
e-mail: zw-scriba@pkn-veenendaal.nl    tel.: 0318-55262.   
Zij kan u informeren welke pastor aanwezig is.  
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Waarom aanmelden op Kerktijd.nl  
De ervaringen met het reservering systeem van Kerktijd.nl zijn positief. Het 
systeem is stabiel en doet wat het belooft. Woensdagochtend zijn de 
uitnodigingen voor de dienst van zondag 16 augustus verstuurd. Voor degene 
die zich afmelden worden automatisch nieuwe uitnodigingen verstuurd. Het 
programma streeft ernaar om alle 50 plaatsen te vullen. 
Helaas maken de huidige maatregelen het nodig om met een 
reserveringssysteem te werken. Net als in de horeca moeten we weten wie er 
aanwezig is. 
Als u overweegt om nu, of in de nabije toekomst, ook een dienst bij te willen 
wonen is het dus belangrijk om aan te melden, als u niet op de deelnemerslijst 
staat wordt u ook niet uitgenodigd. Dat aanmelden kan met 
dit Aanmeldformulier of telefonisch bij het kerkelijk bureau (0318) 595 203 

 
Kijkcijfers onlinedienst 9 augustus:  
Direct:    236      Opname: 92 

 
Koffiedrinken online:  
Vanuit de huiskamer en vanachter de computer ontmoeten we elkaar online. 
Om na te praten over de dienst of om gewoon even te kletsen. De Zoom link 
vindt u in de editie van de Zondagsbrief die als Nieuwsbrief wordt gemailed. 
 
Bezoekkaart ZuidWest,  
Wij vinden het als wijkgemeente ZuidWest belangrijk dat we elkaar ontmoeten. 
Dat gebeurt tijdens de verschillende activiteiten die er worden georganiseerd. 
Daarnaast bezoeken de pastores, ouderlingen en de contactpersonen ook de 
gemeenteleden thuis. De afspraak voor een gesprek thuis wordt vaak gemaakt 
op basis van een verzoek die ze mondeling aangereikt krijgen van u of vanuit de 
gemeente. Maar wellicht heeft u zelf op een bepaald moment behoefte aan 
gesprek/ontmoeting met één van hen. Doormiddel van de Bezoekkaart kunt u 
aangeven dat u graag op korte termijn een bezoek wilt ontvangen. 
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De Bezoekkaart wordt binnenkort (rond 9 september) één keer aan u uitgereikt. 
Maakt u gebruik van de kaart, dan kunt u deze inleveren in de Petrakerk - in de 
hal staat een inleverbox voor deze bezoekkaart. Is inleveren lastig, dan stuurt u 
de kaart naar het kerkelijk bureau. U kunt ook gebruik maken van de digitale 
Bezoekkaart die op de website van ZuidWest staat, daarmee wordt uw verzoek 
meteen verstuurd. https://www.petrakerk.nl/bk 
Met behulp van de bezoekkaart hopen wij dat u zelf ook het contact zoekt met 
ons. We willen graag blijven omzien naar elkaar en het gesprek gaande houden. 
Namens de pastoraatgroep,  
Theo Scheffer 
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Startzondag 20 september 2020                                                                                                           

Het thema van de startzondag is: ‘Ken je mij?’                                                                                  
Dit is een lied van Trijntje Oosterhuis.                                                                                         
Waarom dit thema?                                                                                                                              
We hebben als wijkgemeente een bijzonder jaar achter de rug. Eerst de fusie en 
vanaf maart dit jaar de lockdown, veroorzaakt door het coronavirus. Hierdoor 
kan er in de gemeente behoefte zijn gekomen aan nadere kennismaking en 
steeds moeten leven volgens de coronamaatregelen? We kunnen niet met z’n 
allen naar de Petrakerk komen. Er mogen nog steeds maar een beperkt aantal 
mensen tegelijk in de kerkzaal zijn.  

We hebben het volgende bedacht:                                                                                                   
KIJK SAMEN NAAR DE DIENST OP STARTZONDAG                                                                          
Stel je huis open voor anderen en kijk samen naar de dienst,                                                          
of,                                                                                                                                                              
Ga op bezoek bij iemand anders en kijk samen naar de dienst. 

Belangrijk: Het moet kunnen wat betreft de ruimte in de huiskamer. Er moet 
voldoende afstand gehouden kunnen worden en het beeldscherm moet 
toereikend zijn. Hoeveel mensen kunnen bij u/jou terecht?                                                                                                       
Van      9.30-10.00 is er een korte kerkdienst.                                                                                   
Vanaf 10.00 – 11.00 uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk in de huiskamer 
waar de dienst gekeken is, koffie te drinken en met elkaar in gesprek te  gaan. 
Hiervoor krijgen de gastheren/dames een startpakket met koekjes en een 
gespreksvraag n.a.v. ‘Ken je mij?’ 

GEEF JE OP via dit e-mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl 

1. Als gastheer/vrouw. Hoeveel personen je kunt ontvangen en graag je 
adres.  

2. Als gast. Met hoeveel personen wil je ergens op bezoek? En graag je 
eigen adres. 

Graag opgeven voor 14 september. In de week voor de startzondag krijgt 
iedereen te horen wie er op bezoek komt en/of waar je op bezoek gaat. De 
gastheren en –vrouwen ontvangen het pakketje met koekjes en een vragenpotje 
voor een gesprek.                          
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Startzondag 20 september 2020 - vervolgprogramma                                                                                                           

“Ken je mij?” Rond dit nieuwe jaarthema hebben we een aantal activiteiten 

bedacht die verspreid over de zondag zullen plaatsvinden. Na de korte 
kerkdienst en mogelijke koffietref op locatie bent u/jij van harte welkom op 
verschillende locaties. Uiteraard vinden alle activiteiten plaats binnen de RIVM 
richtlijnen. Opgave vooraf is daardoor wel noodzakelijk.  

Bent u/jij creatief of houd u/jij van een sportief spelletje? Kom dan tussen 11.00 
en 12.00 uur naar de Petrakerk. Maak een mooi bloemstuk bij de workshop 
bloemschikken in het Trefpunt. Of werp rustig een behendig balletje buiten bij 
het jeu de boules.  
Benieuwd naar de muzikale talenten van onze wijkgemeente? Dit is uw kans! 
Tussen 11.30 en 12.30 uur biedt de kerkzaal het muzikale podium. We hopen 
dat er zich muzikanten aanbieden, die het leuk vinden op de vleugel, het orgel of 
op eigen meegebrachte instrument te spelen. Alleen, samen, alles is mogelijk. 
En musiceren voor een lege zaal is niet leuk, dus ook voor toehoorders is er 
natuurlijk plek, maar vol = vol natuurlijk (op 1,5 meter). 
Tussen 12.30- 14.30 uur is er Picknick voor dertigers met/zonder kinderen in 
Kwintelooijen met eigen kleedjes en eigen eten/drinken. We gaan hierbij 
natuurlijk uit van droog weer. 
Wat weet u van…? Dat kan worden getoond bij de Pubquiz tussen 15.00-16.00 
uur in het Trefpunt. We zijn benieuwd naar de algemene kennis van onze 
middengeneratie! 

Kortom: er is ook in Corona tijd genoeg mogelijkheid om elkaar te treffen en 
kennis met elkaar te maken. Dus, twijfel niet, maar GEEF JE OP via het e-
mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl  
Geeft wel even aan of u meedoet als bloemschikker, als jeu de bouler (en of u 
een set ballen heeft), als muzikant (alleen, samen, en met welke 
instrument(en)), als toehoorder voor het gemeenteconcert, als picknicker of als 
pubquizer. Graag opgeven voor 14 september.   
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Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 
 

In de vakantieperiode van 20 juli t/m 30 augustus is het  Kerkelijk Bureau    
alleen op vrijdag geopend 

van  9.00 tot 12.00 uur 
U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht  inspreken / mailen. 

0318-595203 
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

 
 
 

 

 
 
 

 

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 
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