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Mededelingen 
 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Marijke Meijbaum. 
 
Meeleven 
Gea Bloemendal kreeg een tijd geleden te maken met gezondheidsproblemen 
die ervoor zorgden dat zij haar werkzaamheden in de zorg moest neerleggen. 
Sindsdien heeft zij steeds meer ingeleverd. Een kerkdienst of activiteit bijwonen 
vraagt lichamelijk en ook mentaal veel van haar. We denken aan haar en blijven 
ook in onze gebeden verbonden. 
 
Dhr. Ton van Reenen, ondergaat al een tijd lang onderzoeken in het ziekenhuis 
vanwege lichamelijke problemen. De oorzaak hiervan heeft men nog steeds niet 
goed kunnen vaststellen. Voor Ton en Joke is het een frustrerende en ook 
onzekere periode. We denken aan hen beiden en wensen hen Gods nabijheid 
toe. 
Anne Stelma - Ribberink 
 
Van de beroepingscommissie: 
Beste gemeenteleden, 
Via dit bericht wil de beroepingscommissie u informeren over de huidige stand 
van zaken t.a.v. het beroepingswerk.  
Onze vacaturetekst hebben we landelijk gepubliceerd op de vacaturesite van de 
PKN en op de vacaturesite Reliwerk.nl. Helaas is op onze wervingsadvertentie 
geen enkele reactie gekomen.  
Gelukkig konden we via het mobiliteitsbureau van de PKN wel beschikken over 
een advieslijst van beroepbare kandidaten. Ook hebben diverse gemeenteleden 
ons namen van mogelijk beroepbare predikanten aangereikt.  
Met behulp van deze lijst hebben de afgelopen periode intensief gewerkt aan 
het selecteren van beroepbare kandidaten die, volgens ons, passen bij  ons 
gemeente- en predikantenprofiel, onze missie en ons beleidsplan 2022-2024.  
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In totaal waren er 20 predikanten/proponenten door ons te beoordelen. Van 
iedere predikant is door minimaal 3 leden van de beroepingscommissie,  
onafhankelijk van elkaar, een kerkdienst 
beluisterd. Een intensief en tijdrovend 
proces, maar door deze werkwijze toe te 
passen denken we door dit zes-ogen-
principe van iedere predikant een objectief 
beeld te hebben gekregen.  
Daarna hebben we onze individuele 
bevindingen met elkaar gedeeld en 
argumenten voor of tegen uitgewisseld. 
Uiteindelijk konden we unaniem besluiten om met 5 predikanten nader contact 
te zoeken. Dit contact heeft niet geleid tot een verder vervolg met deze 
kandidaten. 
Ondertussen zijn wij via diverse kanalen zoals verschillende sociale media bezig 
geweest een kandidatenlijst samen te stellen. Die lijst is klaar en wij vervolgen 
ons proces van selecteren, horen in subgroepen, overleggen en keuzes maken. 
In een iets langzamer tempo gebruiken we daar de zomervakantie voor.  
Wij houden u van het vervolg en de vorderingen op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet,  
de leden van de beroepingscommissie 
 
Schrijfactie Saudi-Arabië: stop executie Sultan en Thamer! 
 

Jaafar Mohammad Sultan en Sadeq Majeed Thamer kunnen in 
Saudi-Arabië elk moment geëxecuteerd worden. De twee 
Bahreinse Sjiitische mannen werden in 2021 veroordeeld tot de 
dood na een oneerlijk proces. Beiden zeggen te zijn gemarteld 
om een bekentenis af te leggen. 
 

Sjiieten in Saudi-Arabië onderdrukt. 
Volgens de Saudische autoriteiten zouden Sultan en Thamer explosieven 
hebben gesmokkeld naar Saudi-Arabië en hebben deelgenomen aan anti-
regeringsprotesten in Bahrein. Sultan vertelde de rechter dat hij met kabels werd 
geslagen om te bekennen. Hij lag na zijn verhoor tien dagen in het ziekenhuis. 
De sjiitische gemeenschap In Saudi-Arabië wordt hevig onderdrukt. Dit is met 
name te zien aan de strenge gevangenisstraffen en doodvonnissen die aan hen 
worden opgelegd door het strafhof. 
  
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 augustus 2022 naar de autoriteiten in Saudi-Arabië. Roep hen op 
om de Bahreinse Sultan en Thamer niet te executeren en ze opnieuw te 
berechten met een eerlijk proces. 
 
Klik hier om de brief uit te printen. 

https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
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Kijkcijfers dienst 3 juli 2022 
Direct: 122   Opname: 51 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

