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Mededelingen 

Derde zondag van Advent: Gaudete 
Inmiddels zijn we precies in het midden van de Adventstijd aangekomen. Een 
moment waarop we eigenlijk een voorproefje krijgen van het grote feest waar we 
naartoe onderweg zijn. Een soort ´kleine Kerst´. Deze zondag heet van oudsher 
´Gaudete´: verheugt u! Naar Filippenzen 4:4. 
Deze zondag lezen we met het Adventsproject van de kindernevendienst mee uit 
Mattheüs 1. Daarin horen we over Jozef en wat hij meemaakte voordat Jezus 
geboren werd. We zullen merken dat dit Mattheüs’ versie van het kerstevangelie 
is en dat dit lang niet zo’n tot de verbeelding sprekend verhaal is zoals we dat van 
Lucas kennen. Hoe zich dat dan verhoudt tot de oproep van deze zondag om ons 
te verheugen is een boeiende vraag…! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Joke Bottenburg, Rhenendael 48. 
 
Samen Eten 
Vrijdag 16 december 2022. Aanvang 18 uur, 
welkom vanaf 17.30 uur. Samen Eten in het 
Trefpunt. Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens 
een gezellig kerstdiner. Deze maaltijd wordt 
verzorgd door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, 
nagerecht, koffie en soms voorgerecht of soep. 
Wanneer je vegetarisch eet kan je dat aangeven 
en daar wordt rekening mee gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u 
hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft. Opgeven kan 
tot en met dinsdag 13 december 2022. Ingang aan de Dennenlaan. Kosten 5 euro 
per persoon. Opgeven via zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of bellen naar 
Tonny van Woerkom-Beumer (0318) 521 391. 
 
Van de Boekentafel  
Deze week zijn er geen nieuwe boeken bijgekomen. Er zijn nog genoeg boeken 
die uitnodigen om even te komen kijken. Afgelopen zondag merkte ik dat niet 
iedereen weet hoe je kunt betalen. De werkwijze is als volgt. In principe wordt er 
niet meer contant afgerekend. Het bedrag van het boek van je keuze kun je thuis 
overmaken naar de penningmeester. Dit bedrag en het bankrekeningnummer 
krijg je mee op een briefje. De penningmeester krijgt de gegevens van de 
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bedragen die nog openstaan. Van ieder boek dat de boekentafel verkoopt krijgt 
hij 20% van boekhandel van Kooten. Van deze “winst” kunnen wij kerk gebonden 
doelen sponsoren, zoals laatst tuingereedschap voor de Klusgroep. 
Namens de Boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
 

Podcast Engelen 
Deze week is er een nieuwe aflevering van de podcast 'Zin' online gekomen. Al 

eerder verscheen er een speciale podcast over het thema engelen en ook deze 

aflevering staat in het teken van een engelverschijning.  

In deze podcast is Ariëtte aan het woord. Zij kreeg een verhaal over een 

engelverschijning overgeleverd van haar moeder en oma. In deze aflevering 

vertelt ze over wat dit verhaal voor haar geloof heeft betekend. Zij wil dit 

troostrijke verhaal doorgeven en levend te houden, zodat ook anderen hier 

kracht en vertrouwen uit kunnen putten. 

Om de podcast te beluisteren kunt u hier klikken. Ook staat er een verwijzing 

op www.petrakerk.nl en is de podcast te vinden via spotify.  
 
Schrijfactie Israël: zet 1150 Palestijnen niet uit hun huizen 
Jamila en Muhammad Abu Sabha en hun zes 
kinderen zijn een van de vele families die groot risico 
lopen om hun huis te worden uitgezet. Op 4 mei 2022 
besloot de Hoge Raad van Israël om hun dorp in het 
gebied Masafer Yatta en nog acht andere dorpen op 
de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever 
binnenkort te slopen. Vele Palestijnen wonen al 
generaties lang in de dorpen. Het vernietigen van hun 

huizen, scholen en bronnen van 
inkomsten op de Westelijke Jordaanoever is een oorlogsmisdrijf. Wat 
kunt u doen? Schrijf vóór 1 januari 2023 naar de Israëlische 
autoriteiten. Roep hen op om de Palestijnse dorpen in Masafer Yatta 
niet te vernietigen. Klik hier om de brief af te drukken. 
 

Kijkcijfers dienst 4 december 2022 
Direct: 149 Opname: 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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