
1 

 

Mededelingen 

Kleur van de zondag: paars 
Het paars is de kleur van inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, boete, 
rouw. 
 

Over de bloemschikking: 
Met de symbolische schikking volgen wij de lezingen van het 
project van de KND: Het beste nieuws.. 
In de vier adventsweken, verbeeld door de vier flessen, brengen 
wij het goede nieuws in de wereld. De wereld wordt vormgegeven 
door de bol. 
Op deze zondag zien we dat de tweede fles bekleed is met wit 
berkenschors, we zien witte bloemen en een kronkeltak en een 
rechte tak. In Johannes 1: 19-28 wordt gewezen op de komst van 

Jezus. De kleur wit en de rechte tak symboliseren gerechtigheid. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw 
Maeike Versteeg.  
 

Aandacht voor elkaar 
Rijn van Dijk, moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis in 
Nieuwegein in verband met complicaties na een operatie.  
 

Kerkdienst  6 december 2020 
Nu Sint het land uit is, kunnen we allemaal, jong en ouder ons  echt richten op 
Advent. Vandaag op deze Tweede Adventszondag luisteren we naar Johannes 
de Doper. Die profeet, geen makkelijke man,  die voor niets en niemand bang is. 
Hij durft het de mensen te zeggen: “de bijl ligt aan de wortel, bekeer je! “ 
Johannes roept op om ruimte  in je leven te maken voor het Licht van God dat 
doorbreekt in deze wereld. Dat is het goede nieuws! 
Ja maar hoe maken we zelf daarvoor ruimte in ons leven? Johannes de Doper 
geeft in het Lukasevangelie praktische aanwijzingen: We moeten leren delen! 
Dat gaan we deze dienst op 6 december ook doen in de viering van de Maaltijd 
van de Heer: brood en wijn delen, thuis en in de kerk in de kring. En we spreken 
het samen uit, dat we vol verlangen uitzien naar Zijn komst, die ons en alles in 
de wereld in een ander licht zet. 
De kindernevendienst heeft weer een mooi filmpje voor deze Adventszondag 
gemaakt. Dit keer met Johanna, geen Johannes…..! Kijk maar! 
Ik wens ieder online en in de kerk  een mooie Adventszondag. 
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Online Advent kalender van PGV ZuidWest en Open Hof 
Volg de dagelijks berichten van de online Advent kalender. Allerlei mensen, ook 
kinderen en jongeren uit de beide wijkgemeenten hebben er aan meegewerkt. 
Zij geven met hun bijdrage het Licht door met muziek, kunst, een eigen creatie, 
een kookrecept, kijk maar! Het is fijn als je een reactie geeft, wat het bij je 
oproept en hoe je dit  waardeert!  
Ds. Coby de Haan 
 

Avondmaal, zondag 6 december 
Op zondag 6 december willen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren; 
DIt hoeft niet alleen in de kerk te gebeuren; u kunt ook thuis meevieren. 
In de kerk zullen we op aangepaste wijze brood en druivensap met 
elkaar delen. 
Thuis kunt u mee vieren door met ons, bij het begin van de dienst een 
kaars aan te steken en samen met ons brood en druivensap te nemen. 
Wanneer u voor deze gelegenheid een kaars, brood en druivensap 
klaarzet voor aanvang van de dienst, dan kan een ieder ook deze keer 
met ons meevieren. 
 

Zondag 6 december is de eerste collecte bestemd voor Edukans 

Onderwijs.. de kans van je leven! 
Een kind dat leert is een kind met kansen. Maar wereldwijd gaan 258 miljoen 
kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in 
ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs, want wat je op school 
leert is voor altijd!  

Wij bouwen aan onderwijs!  
We werken aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een 
veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid 
van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. 
In 2019: 

- bereikten we met ons werk 251.014 kinderen 
- leidden we bijna 7000 jongeren op 
- trainden we ruim 3000 docenten in o.a. Ghana, Malawi, Kenia en Peru 

Steun Edukans in haar werk en doe mee met deze collecte! 
Of doneer op NL21 INGB 0000 0005 15Onderkant formulier 
 
Voedselestafette november 2020  
Namens de Voedselbank  Veenendaal 
willen wij, als diaconie van ZuidWest,  u/jou 
heel hartelijk bedanken voor het mooie 
resultaat dat de voedselestafette heeft opgeleverd: 
a. 28 kratten vol boodschappen, gekocht door u/jou, voor mensen die het 

moeilijk hebben,                                               
b. € 115 aan donaties troffen wij aan in de collecte-emmer  
c. € 3.116 is rechtstreeks door u/jou overgemaakt naar de Voedselbank 
In één woord:  GEWELDIG ! 
De diaconie van ZuidWest 
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I’m dreaming of …..? 
Zondag 13 december, 3e adventzondag, is er 
weer een 4U dienst! Voor iedereen, dus ook voor 
jou. Tijdens de adventsperiode werken we naar 
kerst en we dromen vast vooruit op wat gaat 
komen. 
In Jesaja 65 worden ook verteld over dromen voor 
de toekomst. Over een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde met allemaal blije mensen die genieten, er is geen kwaad en de 
wolf en het lam eten er samen. Natuurlijk staan er in de Bijbel veel meer dromen 
en visioenen beschreven, maar 4U wil graag weten: wordt er nu ook nog 
gedroomd? Van een afstand (ja, helaas nog coronatijd) hebben we de volgende 
vragen voor je: 

• Droom je weleens? En wat droom je dan? 

• Wat is je mooiste droom of visioen (voor de toekomst)? 
We zouden het leuk vinden je antwoorden via een filmpje of email te ontvangen. 
Stuur een email naar  zw-4u@pkn-veenendaal.nl en voor een filmpje krijg je een 
mobielnummer retour om het per Whatsapp in te 
sturen. 
We willen delen van de filmpjes graag terug laten 
komen in de dienst op 13 december, zo hopen we 
zoveel mogelijk mensen toch bij de dienst te laten 
zijn! 
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. 
 

Open Kerk in december 
De dagen worden kouder en donkerder. We kunnen wel een lichtje gebruiken. 
Voel je welkom bij de Open Kerk in de Petrakerk! 
Kom kijken naar de prachtige kerstallen, van klein tot groot, van traditioneel tot 
zelfgemaakt. Steek een kaarsje aan voor een dierbare en geniet van de 
kerstsfeer! Voor de kinderen is er een leuke puzzeltocht. 
De Open Kerk is er op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en elke woensdag en 
donderdag van 14.00 tot 15.30 uur.  
Kom je een keer aan? 

 

Kerkbalans 2021.  
Met als thema: “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen…………………..”  
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. De 
kerk is ook de plek waar God zich aan ons verbindt en, 
door ons, aan de wereld waarin wij leven. 
De Kerkrentmeesters/Commissie Kerkbalans. 

 
Kijkcijfers onlinedienst 29 november 2020:  
Direct: 244           Opname: 193 

mailto:zw-4u@pkn-veenendaal.nl
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Een spoor van licht 
Tijdens de verschillende vieringen in de week van Kerst 
willen we in de Petrakerk een spoor van licht laten 
ontstaan. Een lange slinger van lichtjes die ons 
begroeten wanneer we de kerkruimte binnenkomen en 
ons hartverwarmend toeschijnen wanneer we weer op 
weg gaan. Bij elke viering wordt de slinger langer, zodat 
er op Kerstmorgen overal licht te zien zal zijn. Een 
prachtig symbool dat alleen vorm kan krijgen wanneer u 
en jij hieraan mee willen werken! 
De lichtjes bestaan namelijk uit een ‘candle bag’ waarin een waxinelichtje wordt 
geplaatst dat op een batterijtje brandt. De candle bags zijn van papier gemaakt 
en kunnen van tevoren beschreven worden met een mooie kerstboodschap, of 
met een leuke tekening of knutselwerkje worden versierd. Ook kan er een foto 
op bevestigd worden, wanneer je dit licht speciaal voor iemand aan wil steken.  
Je kunt zo’n candle bag – plus een instructieblad - ophalen in de Petrakerk, 
tijdens de momenten van de Open Kerk. Een van de gastvrouwen of – heren 
staat dan klaar om u dit aan te reiken. Vanaf de Open Kerk op dinsdagavond 8 
december staat dit voor je klaar, één exemplaar per adres.  
Marieke Muijen, Coby de Haan en Loes Kraan  
 
Nieuw in Kerktijd.nl 
In uw persoonlijke 
dashboard kunt u nu 
aangeven als u een 
bepaalde periode 
“Inactief” wilt zijn = niet 
uitgenodigd worden.  
Bijvoorbeeld in verband 
met een vakantie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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http://www.kerkdienstgemist.nl/
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