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Mededelingen 
 

Kerkdienst 11 september 
Op deze zondag vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer.  
We zingen daarbij het prachtige lied 388: 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn; een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht.  
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 
Jolanda Fennema zal het eerste vers solo zingen, daarna volgen we als 
gemeente met de andere verzen. Guus Fennema zal ons begeleiden op de 
piano. De preek gaat over Matteus 9, waar Jezus aan tafel gaat met ‘tollenaars 
en zondaars’. De farizeeën spreken hem hierop aan. Maar Jezus wil juist de 
mensen ontmoeten, die heling zoeken in hun leven. Hij verbindt zich met hen 
door met hen aan tafel te gaan! Met wie zitten wij aan tafel, aan de Tafel? Met 
wie willen wij ons verbinden?  
Ds Coby de Haan 
 
Aandacht voor elkaar 
Marije Stegenga, Castor 95, heeft vorige week een succesvolle operatie 
ondergaan in verband met een hernia. Dat stemt blij en dankbaar! 
We wensen haar sterkte in haar verdere revalidatieproces!  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Iny Gideonse-Schouten, Duivenwal 152. 

 
Zondagskind 
Zijn er nog kinderen vanaf 4 jaar die graag ook eens zondagskind willen zijn? 
Binnenkort start een nieuw rooster waar ik graag plek maak voor nieuwe 
zondagskinderen. Aanmelden kan door hieronder te reageren of app mij 
(Maartje Visser) op 06 36 315 709. Vragen? Laat het me weten. 
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Buurten In De Kerk – Gesprek Met Een Knapzak 
Lijkt jou het ook leuk om elkaar in de gemeente beter te 
leren kennen, en samen een goed gesprek te hebben? 
Doe dan mee met de Knapzakkengesprekken in het 
Startweekend op zondag 25 september. 
De bedoeling is dat je om 11.00 uur na kerkdienst en 
koffie met iemand, die jij niet (goed) kent, een wandeling 
maakt. Jullie krijgen samen een knapzak, waar voor 

beiden iets te eten en iets te snacken in zit, en een kaartje met vragen. Deze 
vragen dagen uit iets van jezelf te vertellen aan de ander en te komen tot een 
mooi gesprek samen. Tijdens een wandelroute heb je een uur de tijd om zo één 
persoon uit de kerk beter te leren kennen. 
Ben je niet zo mobiel, kies dan een bankje ergens bij de kerk of op de route en 
voer daar samen het knapzakgesprek. 
Voor de kinderen is er tijdens het knapzakkengesprek speelgelegenheid en 
oppas bij het Trefpunt 
Na het knapzakkengesprek komen we weer samen in het Trefpunt voor een 
heerlijke gezamenlijke lunch. 
We zijn benieuwd of er 150 mensen in onze gemeente zijn, die deze 
uitdaging aannemen! 
Meld je aan, graag voor 19 september, dan maken wij een knapzak voor je en 
koppelen wij je aan een ander. 
Je kunt je inschrijven bij Gré Westerhof  
Telefoonnummer 0612651330  Email : grewesterhof01@gmail.com 
De organisatie is in handen van Anne Stelma, Gré Westerhof en Coby de Haan 
 
Eerste collecte op zondag 11 september 
De collecte van vandaag is bestemd voor het 
jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk.  
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk!  
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit 
serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op 
jongeren en jonge gezinnen.  
Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende 
omgeving is.  
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee 
jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een 
plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, 
geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid 
en talenten impact hebben. 
Geef in de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant om gemeenten te 
helpen een thuisplek voor jongeren te zijn. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 

mailto:grewesterhof01@gmail.com
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Zondag 18 september: derde collecte voor het vredeswerk in Veenendaal 
Vredes Initiatief Veenendaal (ViV) is in het leven geroepen door een aantal 
mensen, leden van verschillende kerkgenootschappen, maar iedereen is 
welkom om aan te sluiten. Het doel van ViV is, de vrede te bevorderen in de 
breedste zin van het woord en onder de aandacht te brengen van mensen in 
Veenendaal en daartoe ook acties te ondernemen. 
ViV wordt hierbij ondersteund door Pax Nederland, maar niet financieel. 
 Acties worden meestal in de Vredesweek georganiseerd, zoals ook dit jaar van 
17 t/m 25 september, maar ook nog later in het jaar. 
Activiteiten zijn bv. workshops geven over geweldloze weerbaarheid, een 
vredesconcert, een spreker/ster, inhuren, of film vertonen, een maaltijd 
organiseren van mensen met verschillende nationaliteiten, Walk of Peace. 
Voor deze activiteiten is geld nodig. 
ViV is afhankelijk van giften en donaties en daarom wordt deze collecte van 
harte bij u aanbevolen. Volgende week 18 september op de eerste zondag van 
de Vredesweek. 
 
 

Zaterdag 24 september a.s. van 10:00 – tot 
15:00 uur. 

De voorbereidingen voor de kringloopmarkt zijn in 
volle gang. De opbrengst bestemmen we voor de herinrichting van 

de binnentuin. Die gaat binnenkort op de schop om de regenafvoer te 
vernieuwen. Van de gelegenheid willen we gebruik maken om de tuin opnieuw, 
groen, in te richten. 
Maar we hebben nog behoefte aan: 

1. VRIJWILLIGERS om kleding en spullen uit 

te zoeken en sorteren, boeken te sjouwen, 

verkopen op zaterdag en in de loop van de 

middag alles weer opruimen. Uit ervaring 

weten we dat het erg gezellig is dus …  

meld je aan per e-mail: zw-actief@pkn-
veenendaal.nl of bel Daniëlle: 06-14156236 

2. Kleding, gezien de tijd van het jaar zal met name herfst en 

winterkleding goed verkoopbaar zijn.  

U kunt natuurlijk ook nog steeds verkoopbare spullen, boeken, cd’s en 
lp’s inleveren op dinsdagochtend 

 
Laten we er met elkaar een bruisende kringloopmarkt van maken! 
 

mailto:zw-actief@pkn-veenendaal.nl
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Het startweekend 
Zaterdag 24 september 

• Kringloopmarkt 

• Kleedjesmarkt met springkussens 

• Gemeente Barbecue* (Aanmelden) 

Zondag 25 september 
• Startzondag Eredienst 

• Koffiedrinken 

• Knapzak gesprekken* (Aanmelden) 

• Lunch* (Aanmelden) 

Aanmelden voor het startweekend is 
belangrijk zodat we weten wat in te kopen en 
zo min mogelijk verspillen. Voor de 
knapzakgesprekken om de juiste personen 
aan elkaar te koppelen. 
Aanmelden kan op www.petrakerk.nl of met de formulieren in de hal van de kerk 
 
 
Vacature Helpdeskmedewerker  
HipHelpt Veenendaal 
 
Ben jij sociaal, niet bang om de telefoon te pakken, handig met de computer, 
vaardig in de Nederlandse taal, lid van een plaatselijke kerk en zie jij het wel 
zitten om onze helpdeskmedewerkers te komen versterken? Dan zoeken we 
jou! Je komt te werken op het kantoor van de christelijke stichting HipHelpt 
Veenendaal. Jij bent medeverantwoordelijk voor het proces van het uitzetten 
van hulpvragen en hulpbieders matchen aan hulpvragers. Daarnaast houd je 
contact met hulpbieders en hulpvragers waar nodig. Uiteraard word je getraind 
voordat je zelfstandig aan de slag gaat.  
 

• Dit werk is op vrijwillige basis 

• Je werkt in ieder geval 1 dagdeel (het liefst op de dinsdag of 
donderdagochtend) per twee weken (9.00-12.00)  

• Je gaat deel uit maken van een gezellig team mede 
helpdeskmedewerkers 

• Je kunt rekenen op veel waardering en voldoening! 
 
Ga voor meer informatie naar onze website: https://hiphelpt.nl/veenendaal of bel 
met onze plaatscoördinator Hinke Blok op 06  42 09 17 44. 
Wil je direct solliciteren, dan kun je jouw sollicitatie mailen naar 
h.blok@hiphelpt.nl.  

http://www.petrakerk.nl/
mailto:h.blok@hiphelpt.nl
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Kijkcijfers dienst 4 september 2022 
Direct:116   Opname:41 

 
 
 

 

 

 

 

 

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/
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