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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag : groen 
De kleur groen staat symbool voor leven, natuur, groei, oogst en is ook de kleur 
van hoop, verwachting en toekomst: eens komt de grote zomer! 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Rita van Dijk. 
 

Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Marijke Meijbaum, heeft heel goed nieuws gekregen. Zij is 
kankervrij. De behandelingen die ze het afgelopen jaar heeft doorstaan, hebben 
goed uitgewerkt. We zijn  blij en dankbaar met haar, dat ze er zo door heen is 
gekomen. 
De heer Jan Bekker, is na een intensief ziekenhuis- en revalidatietraject 
eindelijk weer thuis gekomen. 
De heer Gé Bosch, is opgenomen in de Meent, in verband met de komende  
knieoperatie van zijn vrouw Riecky. Hij verblijft op de afdeling Ritmeester, kamer 
N22. Voor beiden is dit een moeilijke en verdrietige situatie. 
Mevrouw Nelly Diepeveen, is na een val en ingrijpende operatie weer 
thuisgekomen. Daar zal zij verder moeten herstellen. Gelukkig heeft zij goede 
zorg om haar heen. 
Ds. Coby de Haan 
 

Kerkdienst 15 augustus 
Deze zondag  gaan we verder met die 
rebelse profeet Jona. Ik preek over Jona 
4, het slot van het Bijbelboek. Daar stelt 
God de vraag: “Is het terecht dat je zo 
kwaad bent? “ 
Een mens kan kwaad op God zijn, 
teleurgesteld. Waarom houdt God zich 
niet aan zijn woord? Waarom gaat het 
anders als ik had verwacht, had gewild? Jona is zo iemand.  “Waarom heeft 
God die Ninevieten gespaard? Zonde moet toch bestraft worden?” Hij is zo 
boos, dat hij liever dood wil dan, met zo’n God, verder te leven. God probeert 
Jona te laten inzien, waarom Hij barmhartig en vergevingsgezind is. Of dat lukt? 
Ds. Coby de Haan 
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Zondag 15 augustus; de eerste collecte is de 

zendingscollecte, bestemd voor 
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk 
in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, 
cursussen en trainingen volgen over discipel schap en theologie. Jaarlijks 
volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de 
kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een 
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? 
Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven 
Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 
studenten samenkomen. 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/christeninpakistan  Uw bijdrage 
voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Christen in Pakistan. 

 
Meer bezoekers en samenzang  

Vorige week zondag hebben we 80 bezoekers in de eredienst gehad en enkele 
liederen gezongen. De CO2-waarde bleef daarbij onder de norm:  

 
Deze zondag is er geen zanggroep, maar zullen we meer samen zingen. We 
willen bekijken wat dit voor effect heeft op de CO2-meting. Afhankelijk daarvan 
besluiten we of we dit voortzetten of dat het beter is de samenzang te beperken 
en de zanggroep aan te houden.  
Sinds enkele weken kunt u weer zelf een plekje zoeken (via het middenpad), 
rekening houdend met de 1,5 meter. Dat gaat veelal goed, maar we zien, m.n. in 
de banken, dat er mensen voor elkaar langs moeten, omdat er niet voldoende 
wordt doorgeschoven. Wilt u erop letten dat u zoveel mogelijk, op gepaste 
afstand, aansluit? De begeleiders met de hesjes zullen ook aanwijzingen geven. 
Als we optimaal gebruik maken van de stoelen en de ruimte in de banken, 
kunnen we het aantal bezoekers binnenkort nog wat uitbreiden.  
Het is nog steeds de bedoeling dat iedereen na afloop van de dienst via het 
middenpad naar voren loopt en vervolgens via de avondmaalsgang de kerkzaal 
verlaat. Alvast dank voor uw medewerking! 
Een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba  
 

http://www.kerkinactie.nl/christeninpakistan
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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). 

 
 

 
 
    
 
 
 

mailto:zw-actief@pkn-veenendaal.nl
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Expositie: 7 wegen van barmhartigheid 

Dinsdagmiddag van 14:00 – 15:30 uur 

Woensdagmiddag van 14:00 – 15:30 uur 

Donderdagavond van 19:00 – 20:00 uur 

 
Kijkcijfers onlinedienst 8 augustus 2021: 
Direct 171, Opname 93 
 

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 

 

 
Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 

Voor in de wijk rondom de dr. Colijnstraat, David Tenierslaan / Jan v. 
Goyensraat / Patrimoniumlaan /, Mr. Dr. Schokkingstraat /  Thorbeckesingel zijn 

wij op zoek naar een nieuwe bezorger. Het gaat totaal om 51 adressen. 
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor.                                                                                                                 

Als je denkt: dit lijkt me wel wat…… 
Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan 

contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau. 
tel. 595203  of  e-mail: 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 verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

 

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

