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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag : Wit 
Cantate. Dat betekent: “Zingt!” en komt uit Psalm 98:1, waar staat: “Zingt de 
Heer een nieuw lied”. Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe 
liederen zingen wij Gods lof. 

 
Bloemengroet, meeleven 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar de heer Brummelman. 
 
Afgelopen week is Wim Kruis opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. Hij 
blijkt een ernstig hartinfarct te hebben gehad en moet op korte termijn 
geopereerd worden. Een datum daarvoor is op het moment van schrijven nog 
niet bekend, maar zal waarschijnlijk al in de komende week zijn. Een zorgelijke 
situatie voor hem, Lies en hun gezin. Laten we voor hen bidden; ook dat de 
operatie voorspoedig mag verlopen.  
 
Laten we deze mensen en anderen die ziek zijn en zorgen hebben gedenken in 
onze gebeden en met aandacht omringen! 
 
Vandaag, zondag 2 mei a.s. is de eerste collecte bestemd voor: 
Kerk als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! 
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit 
serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op 
jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een 
traditionele of in een vernieuwende omgeving is. 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt 
materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek 
kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun 
aanwezigheid en talenten impact hebben. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw 
bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk 
o.v.v. collecte Jong Protestant 
Meer informatie kerkinactie.nl/collecte en jongprotestant.nl/thuisplek   
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Wanneer gaat de kerk weer open? 
Wellicht leeft deze vraag ook bij u en jou. Velen snakken er inmiddels naar 
elkaar weer met meerderen tegelijk te kunnen ontmoeten. Dat moment komt 
steeds dichterbij, maar we moeten nog even geduld hebben. Deze week zijn er 
in de samenleving versoepelingen ingegaan. De meningen daarover zijn 
verdeeld. Los van wat een ieder daarvan vindt, heeft de wijkkerkenraad de taak 
te bepalen welke ruimte we nemen, rekening houdend met de geldende regels 
en adviezen die gegeven worden.    
 
Op dit moment vinden we de besmettingscijfers en de geluiden vanuit de zorg 
nog zodanig verontrustend dat we nog niet over willen gaan op het toelaten van 
30 mensen in de eredienst. We wachten daarmee, totdat blijkt dat de cijfers 
significant dalen.  
 
Sinds vorige week komen wel de tieners weer bij elkaar op zondagmorgen. Die 
ruimte hebben ze nodig en willen we ze weer geven. Het lijkt ons ook 
verantwoord doordeweeks de kerk weer enkele momenten te openen voor 
inloop. Met ingang van dinsdag 17 mei zal de Open Kerk dan ook weer starten, 
op 3 momenten in de week, waarbij maximaal 10 personen tegelijk welkom zijn 
in de kerkzaal. Binnenkort volgt hierover meer informatie.  
 
Het is een begin van hopelijk meer dingen die we straks weer kunnen doen. We 
zullen de ontwikkelingen blijven volgen. Zodra er meer mogelijk is, laten we u 
dat weten! 
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 

 
Meivakantie 
Ik heb vakantie van 26 april tot en met 3 mei. We gaan even uitwaaien aan de 
Zeeuwse kust. Bij pastorale vragen graag contact opnemen met onze scriba 
Carla van Maasakkers. 
Ds. Coby de Haan 
 
Vastenactie 2021 
De vastenactie 2021 is nu definitief afgesloten en de eindopbrengst bedraagt € 
5.146,00. Dit bedrag wordt in de komende weken overgemaakt naar de rekening 
van het nieuwe tehuis. 
De Diaconie 
 
Kijkcijfers onlinedienst 25-04-2021:  
Direct 274, Opname 111 
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De PGV app 
Alles wat we belangrijk vinden heeft een plek op onze smartphone. Onze sociale 
contacten, bank en muziek bijvoorbeeld. Wij vinden dat de kerk daar ook 
aanwezig moet zijn. Al 163 gemeenteleden gingen u, of jou, voor … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

 

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

