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Mededelingen 

 
Gezamenlijke Oudejaarsdienst 
Op zaterdagavond 31 december om 19 uur hebben we als PGV een gezamenlijke 
Oudejaarsdienst in de Petrakerk. Mooi dat we als Open Hof en ZuidWest hierin 
samen in geloof verbonden het jaar 2022 afsluiten. In deze dienst blikken we terug 
op het jaar dat achter ons ligt: Wat is er gebeurd in ons leven? In de kerk? Wat is 
er veranderd in de wereld? Heeft dit onszelf veranderd? We lezen in Psalm 102 
en in de brief van Jacobus dat God NIET is veranderd, God blijft en is trouw. Het 
is voor ons bedoeld als bemoediging. 
Ds. Coby de Haan 
 
Nieuwjaarsdag 
Op zondagmorgen 1 januari gaat het anders dan andere zondagen. We beginnen 
deze zondag niet in de kerkzaal maar in de Ontmoetingsruimte en het Trefpunt, 
daar is vanaf 9:50 uur koffie/thee en een nieuwjaarrolletje. Er is gelegenheid om 
elkaar nieuwjaar te wensen en even bij te praten na de feestdagen of wat je 
plannen zijn voor 2023. We hebben dit een aantal jaren als kerkelijke gemeente 
niet kunnen doen als gevolg van de corona. Nu kan het weer en dat is fijn!  
Van 10:25-11:00 is er een dienst van woord en gebed, waarin we als gemeente 
samen het nieuwe jaar beginnen. “God staat aan het begin”, ook van 2023! In 
deze korte dienst is geen kinderoppas, maar je kunt je kinderen gewoon 
meenemen, als het lukt om op tijd allemaal wakker te zijn…. Er zijn kleurplaten bij 
de ingang van de kerk. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer John Boogaard, Dorsvloer 6. 
 
Aandacht voor elkaar 
Renee Gaasbeek, Mozartdreef 23, 3906 BM, maakt het naar omstandigheden 
goed. Ze komt steeds meer op krachten en wacht op een plekje waar zij kan 
revalideren. Zij wil graag iedereen bedanken die in deze periode met haar en Ron 
meegeleefd heeft. Op het moment van schrijven verblijft Renee nog in het 
Radboud ziekenhuis te Nijmegen (Route 737, k.21). 
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Naar verwachting zal Marja Scholts-van Leeuwen, Dichterslaan 38, 3906 EN, 
komende week geopereerd worden aan haar heup. We denken aan haar bij deze 
operatie en het proces van revalidatie dat daarna volgt. Van harte Gods zegen en 
goede moed toegewenst. 
Mw. Willeke Vliek-Oosterbeek, Reling 17, 3904 PS, zal in de komende periode 
een traject van bestralingen en chemo ondergaan. We denken aan haar en 
bidden haar Gods zegen toe in wat vóór haar ligt. 
Anne Stelma-Ribberink 
 
Alie Hendriksen, Blekerij 16, is in de week voor Kerst onverwacht opgenomen in 
het ziekenhuis in Ede. Zij verblijft daar nu in afwachting van een operatie. We 
wensen haar sterkte en beterschap. 
Ds. Coby de Haan 
 
Overlijden 
Arnold Stuivenberg, Uiverstraat 290, is zaterdag 24 december overleden na een 
zeer snel verlopen ziekteproces. Zaterdag 31 december is de afscheidsdienst om 
9:30 uur in de Petrakerk. We wensen zijn moeder Emma, zijn familie, en allen die 
hem liefhebben veel troost en sterkte in deze dagen van afscheid. 
Rien van de Craats, Larikslaan 28, is zondag 25 december in het ziekenhuis in 
Ede overleden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. We 
wensen zijn familie en de buren die nauw bij Rinie betrokken waren veel sterkte. 
Ds. Coby de Haan 
 
Nieuwjaarswens 
Ik zie uit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Ik hoop dat er voor ons als 
geloofsgemeenschap mooie dingen mogen gebeuren en nieuwe verbindingen 
groeien. Dat wij als PGV ZuidWest tot zegen mogen zijn in de wereld waarin we 
leven, ook in eigen plaats en buurt. Dat onze kerk een vindplaats is van geloof, 
hoop en liefde. Ik wens je een mooi en liefdevol 2023, dat God je nabij is op al je 
wegen! 
Ds. Coby de Haan 
 
Vakantie 
Van 2-8 januari heb ik een week vakantie. Voor pastorale vragen kun je terecht 
bij de scriba Carla van Maasakkers. Zij weet wie pastorale achterwacht is. 
Ds. Coby de Haan 
 
Kijkcijfers 
Kinderviering en kerstavondviering 24 december : Direct: 146   Opname: 144 
Dienst eerste kerstdag 25 december : Direct: 148   Opname: 102 
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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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