
1 

 

Mededelingen 

Zondag Trinitatis 
Deze zondag  is het de zondag van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Ook deze zondag kunnen we nog genieten van de pinkstervogels in de kerk.  
We zingen in de kerkdienst het Trinitatislied: Dank, dank nu allen God. 
 
4U dienst 12 juni 
Thema: Ontdek je talent! 
Deze dienst is voorbereid door de 4 U commissie, samen met leiding van de 
Kindernevendienst en van de Teens Together. 
We gaan nadenken in deze dienst over onze talenten.  
Welk talent heb ik eigenlijk?  
Hoe kom ik aan mijn talent? Leer ik dit op school, ontwikkel ik het door mijn werk 
of elders? Heb ik mijn talent van mijn ouders gekregen, of zit het talent al ergens 
in mij verborgen vanaf mijn geboorte, of is het God die mij het talent heeft 
gegeven? Nog een andere vraag: Wat vinden wij, in onze samenleving, 
belangrijk? Welke talenten worden hoog gewaardeerd? Is dat terecht? 
We gaan dit in de dienst verder onderzoeken 
We willen leren van Salomo, die aan het begin van zijn koningschap God vroeg 
om een heel opmerkelijk talent: wijsheid. 
In het tweede deel van de dienst stappen tieners over van de Kindernevendienst 
naar de Teens. Laat je verrassen hoe we dit gaan doen!  
Natuurlijk is er de links-rechtsquiz en zorgt Connected onder leiding van Guus 
Fennema voor de muzikale begeleiding.  
Ds. Coby de Haan 
 
Van de bloemengroep: 
“Ieder heeft zijn talenten, maar soms zijn ze verborgen. Ga er maar op uit om jouw 
talent te ontdekken!” 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Bert Verwey, Rhenendael 72. 
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Info van het kerkelijk bureau 

 
Van 4 t/m 14 juni a.s. is het kerkelijk bureau 

alleen op vrijdag 10 juni geopend tussen 9.00 en 12.00 uur. 
 

 
 

 
 
Actie Diaconale Toezegging 2022 
Bij de volgende Samen Een treft u een enveloppe van de diaconie, de jaarlijkse 
Actie Diaconale Toezegging 2022. Ook dit jaar is de diaconie afhankelijk van uw 
financiële bijdrage om hulp en bijstand te bieden aan onze medemensen dichtbij 
en veraf. Wij hopen te mogen rekenen op uw steun!  
College van Diakenen 
 
Schrijfactie Madagaskar: anticorruptie-activist vast 
voor laster 

Mensenrechtenactivist en 
leraar Jeannot 
Randriamanana kreeg op  
17 maart 2022 een celstraf 
van 2 jaar. Hij was onterecht 
aangeklaagd voor ‘laster’ en het ‘beledigen 
van parlementsleden’. Randriamanana had op 
sociale media een bericht geplaatst dat lokale 
autoriteiten fondsen hadden verduisterd die 

bedoeld waren voor de slachtoffers van twee verwoestende orkanen.  
Randriamanana werkt voor een onafhankelijke lokale 
mensenrechtenorganisatie. Hij houdt zich vooral bezig met het recht op 
informatie en goed bestuur. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 juli 2022 naar de autoriteiten in Madagaskar. Roep hen op 
Jeannot Randriamanana onmiddellijk vrij te laten. 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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Goednieuwsbericht 
In Rusland is Jehova’s Getuige Christensen 
vrijgelaten. 
Amnesty International is blij dat in Rusland de uit 
Denemarken afkomstige Jehova’s Getuige Dennis 
Christensen is vrijgelaten. Hij werd in 2019 voor 6 jaar 
naar een strafkamp gestuurd. Op 23 juni 2020 besloot 
een rechtbank dat Dennis Christensen moest worden 

vrijgelaten, maar dat gebeurde niet. 
Na zijn vrijlating bracht de Russische migratiedienst Christensen naar Moskou 
om te worden uitgezet. Op 25 mei 2022 kwam hij samen met zijn vrouw Irina 
aan in Denemarken. Amnesty voerde actie voor Christensens vrijlating. 
 

 
 
Kijkcijfers dienst 5 juni 2022 
Direct: 132   Opname: 93 
 
 

 

 

 

 

 

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

