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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag : groen 
Vaak het bekende grapje: de kleur is groen, er is niets te doen. 
In werkelijkheid verwijst de kleur groen echter naar vruchtbaarheid, naar groei, 
naar leven. Groen is de kleur van de zondagen door het jaar. 
Maar bovenal is het de kleur van de nieuwe schepping.  
Lied 747:  
Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt, 
God zal op aarde komen, met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Sigrid 
Hartgerink. 

 
Schrijfactie Venezuela: activisten beschuldigd van ‘terrorisme’. 

Javier Tarazona, Rafael Tarazona en Omar de Dios García 
werken voor de Venezolaanse mensenrechtenorganisatie 
Fundares. Ze werden lastiggevallen door de veiligheidsdienst en 
de politie en wilden daar aangifte van doen. Maar in plaats van 
dat hun aangifte werd opgenomen, werden ze gearresteerd. 

De drie mannen worden onder meer beschuldigd van ‘terrorisme’, een 
verzonnen aanklacht. Ze hebben geen toegang tot hun eigen, vertrouwde 
advocaten, maar kregen door de autoriteiten advocaten toegewezen. 
Mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties liggen 
voortdurend onder vuur in het Venezuela van president Nicolás Maduro. 
Venezuela maakt een diepe humanitaire crisis door en 5,6 miljoen mensen zijn 
het land inmiddels ontvlucht. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 september 2021 naar de president van Venezuela. Roep hem op 
om de drie mensenrechtenverdedigers onmiddellijk vrij te laten.  
Klik hier om de brief van de website te downloaden en af te drukken 
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Nigeria laat twee activisten vrij. 
In Nigeria zijn Larry Emmanuel en Viktor Anene Udoka op 18 
juni 2021 op borgtocht vrijgelaten. Ze zaten 72 dagen gevangen 
vanwege hun deelname aan een vreedzaam protest. 
‘Eén ding is zeker’, lieten Larry Emmanuel en Viktor Anene Udoka 
na hun vrijlating weten. ‘Amnesty International heeft een grote rol 
gespeeld bij het oproepen tot onze vrijlating. We waarderen alles 

wat Amnesty International-activisten voor ons hebben gedaan. Dankjewel.’ 
 
Gemarteld na vreedzaam protest. 
Emmanuel en Anene Udoka werden op 5 april door onbekende mannen 
gemarteld terwijl ze vreedzaam protesteerden tegen corruptie en de slechte 
mensenrechtensituatie in Nigeria. Ook verspreidden ze posters die als kritiek op 
president Muhammadu Buhari werden beschouwd. Een paar dagen later 
werden ze overgedragen aan de politie en vervolgens overgebracht naar het 
Nigeria Correctional Centre, in het noorden van Centraal-Nigeria. 
 
Verzonnen aanklachten. 
Amnesty International is van mening dat de aanklachten tegen Larry Emmanuel 
en Victor Anene Udoka zijn verzonnen om te belemmeren dat ze vreedzaam 
gebruikmaken van hun recht op vrijheid van vergadering en meningsuiting. De 
twee voelden zich enorm gesteund door Amnesty-activisten en -
supporters. De aandacht die Amnesty voor hun zaak vroeg, zorgde voor veel 
zichtbaarheid en voerde de druk op de autoriteiten op hen niet langer in 
hechtenis te houden. Amnesty zal haar campagne voortzetten om ervoor te 
zorgen dat de aanklachten tegen de twee activisten worden ingetrokken. 
 
 
 
 
 
Kijkcijfers onlinedienst 1 augustus: 
Direct 167, Opname 94 
 
 
 

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 
 

In de zomerperiode van 19 juli t/m 29 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 
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Zaterdag 18 september Kringloopmarkt  
Op de zaterdag van het startweekend plannen we, 
onder andere, een kringloopmarkt, en daar hebben we 
hulp bij nodig: 

1. Vrijwilligers, vele handen maken licht werk 
• Bij de voorbereiding, uitzoeken en sorteren van 

kleding en spullen. 
• Bij het inrichten van de kramen op vrijdag 17 sep. 
• Bij het verkopen van spullen, kleding en boeken op 

zaterdag 18 sep. van 10:00 tot 15:00 (of een deel daarvan) 
• Bij het opruimen op zaterdag 18 sep vanaf 15:00 

Interesse? Bel Danielle Lammertsma: 06-1415 6236 of mail naar  
zw-actief@pkn-veenendaal.nl  
 

2. Bruikbare spullen, kleding en boeken. 
We willen benadrukken dat de spullen goed, compleet en schoon moeten 
zijn. Ook wij, als kerk, moeten betalen voor het afvoeren van defecte, 
incomplete en vuile spullen.  
U kunt uw buikbare spullen, kleding en boeken aanleveren op 
dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur. Als u vragen heeft b.v. of iets 
voldoende bruikbaar is of u niet in de gelegenheid bent de spullen te 
brengen kunt u contact opnemen met: Henk Hensen, 0317-612 508 (’s 
avonds). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 
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