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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag : groen 
de kleur van de rust en vrede, van bossen en velden – van het goede, gezonde 
leven. En dus ook de kleur van de “rustige tijden”, geen feest en geen rouw, 
geen boete en geen gejuich: de gewone zondagen [hoewel – zijn zondagen ooit 
gewoon?] 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Nelly Diepeveen-Klomp, Acacialaan 1. 
 

Kerkdienst 1 augustus 2021 
De komende drie zondagen in deze vakantietijd ga ik een prekenserie houden 
over het bijbelboek Jona. Dit kleine profetenboek gaat over een rebellerende 
profeet, die geen zin heeft in wat God hem opdraagt. Hij wordt op een radicale, 
maar ook humorvolle wijze gecorrigeerd. Deze gelovige moet bekeerd worden.  
Aanstaande zondag lezen we hoofdstuk 1 de vlucht van Jona en hoofdstuk 2, 
de psalm van Jona: Uit diepten van ellende…. 
Ds. Coby de Haan 
 
Open kerk: Expositie in de Petrakerk 
In de maand augustus is er in de Petrakerk de expositie ‘Zeven wegen van 
barmhartigheid’. Dit thema is ontleend aan de fascinerende directheid van 
Mattheus 25. Het is een reisexpositie van de Roos van Culemborg, de Raad van 
Kerken e.a. De moeite waard om te bezoeken, om te genieten van de 
schilderijen en de teksten. Om je te laten inspireren en om je uit te dagen. 
Uiteraard bent u ook welkom voor een moment van stilte, voor persoonlijk 
gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk gesprek. 
U bent van harte welkom op:  
dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en donderdagavond van 
19.00 – 20.00 uur. 
Dinsdagmiddag en donderdagavond kunt u in de ontmoetingsruimte of in de tuin 
van de kerk ook deelnemen aan een gespreksgroep. Er is koffie en thee. 
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De kerktijd.nl uitnodigingen 
De beheerders van kerktijd.nl (zw-kerktijd@pkn-veenendaal.nl) krijgen 
regelmatig nog mailtjes van gemeenteleden die de uitnodiging beantwoorden. 
Daarom voor alle duidelijkheid het volgende: 

1. Als u een uitnodiging krijgt en u wil daar gebruik van maken, klik dan op 

het groene blokje in de mail: 

 
Dus deze mail NIET beantwoorden, Ik Kom Wel is voldoende 

2. Als u niet van plan bent te komen, of u vervult een dienst op deze 

zondag (ambtsdrager, begeleider, koffie schenken, etc.), klik dan op het 

rode blokje, Ik Kom Niet. Dan vervalt uw reservering en wordt 

automatisch de volgende op de lijst uitgenodigd. 

3. Sinds kort is aan de bevestiging van de afmelding op internet een extra 

optie toegevoegd waarmee u zich tijdelijk als “Inactief” kunt instellen, 

b.v. vanwege vakantie. Klik op laatste datum waarvoor u geen 

uitnodiging wilt ontvangen. Dus als u b.v. t/m 16-08-2021 op vakantie 

bent klikt u op 15-08-2021, u hoeft ze niet alle drie aan te klikken. 

  
U kunt Inactief ook instellen op uw kerktijd.nl dashboard. Door in te 
loggen met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u instellen “Inactief 
vanaf” en “Inactief tot en met”  

4. Mochten uw plannen onverhoopt wijzigen maak dan gebruik van de 

“wijzigen” optie in de “U bent aangemeld” e-mail die u ontvangt als u 

op Ik Kom Wel heeft geklikt 

 
Nadat u op “Klik dan hier” heeft geklikt komt u op een nieuwe pagina 
waarin u het aantal bezoekers kunt aanpassen of het bezoek in zijn 
geheel afmelden. 

  
U kunt het aantal bezoekers niet wijzigen in 0, in dat geval klikt u op 
“Afmelden” 
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Startweekend 18 en 19 september 
Ondanks de recente ontwikkelingen van de Corona cijfers zijn we als werkgroep 
van mening dat we het startweekend van 18 en 19 september a.s. op een 
veilige manier kunnen organiseren. 
 
Voorlopig programma: 
Zaterdag 18 september 
10:00 – 15:00  Kringloopmarkt met spullen, kleding en boeken. De 

opbrengsten te besteden aan een duurzaam doel 
Kleedjesmarkt voor de jongsten met speeltoestellen 

16:00 – 19:00 Gemeente BBQ voor iedereen   
19:00 – …?  Nacht zonder dak voor de jongeren 
Zondag 19 september 
09:30 – 10:30  Eredienst o.l.v. ds. Coby de Haan 
10:30 – 11:15  Gemeente brunch 
11:15 – 15:00 Activiteiten programma: Fietsen, Wandelen, Ecologische 

puzzeltocht, Mini musical, spelletjes in Het Trefpunt 
 
Meer details en inschrijvingen binnenkort op de website. 
Wilt u meehelpen bij een van de activiteiten? 
Graag! zw-actief@pkn-veenendaal.nl 
  
Kijkcijfers onlinedienst 25 juli 2021: 
Direct 165, Opname 89 
 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

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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