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Mededelingen 

 
 

 

Het definitieve programma  

Zaterdag 18 september a.s. 

10:00 – 15:00  Kringloopmarkt met broodjes warme worst tijdens de lunch 

11:00 – 14:00  Kleedjesmarkt voor de kinderen 

17:00 – 19:00  Gemeente BBQ 

19:00 - … Nacht zonder dak voor Teens Together 

 

Zondag 19 september 

09:30 – 10:15  Startzondag dienst o.l.v. ds. Coby de Haan 

10:15 – 11:00 Gemeente koffie met wat lekkers 

11:00 – 13:30 Activiteiten programma met een fietstocht, wandeling, 

minimusical voor kinderen, gezellig samenzijn in Het Trefpunt. 

13:30 – 14:00 Opvoering van de minimusical 

 

De activiteiten worden beperkt door de corona maatregelen: 

• Voor de activiteiten moet u zich aanmelden, dat kan via de web site, 

formulieren in de kerk of als onderdeel van deze zondagsbrief 

• De Kringloopmarkt is bij de gemeente Veenendaal aangemeld als 

doorstroom evenement en daarvoor is ook een coronaplan opgesteld en 

ingediend. Dat betekent handen ontsmetten, 1,5 mtr afstand, looprichtingen 

en begeleiders. 

• Om op zondagmorgen zoveel mogelijk mensen te ontvangen schakelen we 

ook Het Trefpunt in (+40) met een directe verbinding naar de kerkzaal 

zodat u direct door kunt naar de Gemeente koffie. Als de kerk vol is 

verwijzen we u naar Het Trefpunt. 

• Voor de zondag was het ook te ingewikkeld om voor een corona veilige 

lunch te zorgen dus vriendelijk verzoek om die zelf mee te nemen. 

Startweekend informatie 

Zondagsbrief 

3e jaargang, nummer 14 

 
Zondag 12 september 2021 
13e zondag van de zomer 

Startweekend 2021 

https://www.petrakerk.nl/startweekend2021
https://www.petrakerk.nl/startweekend2021
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Kleur van de zondag: groen  

Groen staat voor hoop. In oude steden werd deze kleur geassocieerd met lente, 
vegetatie en de belofte van een overvloedige oogst - Groen verwijst naar alles 
wat groeit. Deze kleur wordt in de liturgie gebruikt tijdens de gewone tijd, 
wanneer er geen speciale feestdag wordt gevierd. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Gea Bloemendal, Paganinistraat 3. 
 
De diaconale collecte van zondag 12 september a.s. is bestemd voor  

 
December is voor veel mensen een feestelijke maand.  
Dat niet iedereen volledig in die feestvreugde kan delen, is helaas een feit. Voor 
velen is december vooral een maand, die benadrukt hoezeer zij aan de zijlijn 
staan. Mooi dat er mensen zijn die omzien naar diegenen die het minder hebben 
getroffen. Een van de organisaties die er juist in de decembermaand voor 
anderen wil zijn, is stichting NN. 'NN' staat voor 'nomen nescio', ofwel: de naam 
onbekend. 
Doelstelling 
Stichting NN verstrekt al jarenlang aan het einde van het jaar voedselpakketten 
aan mede-Veenendalers met een minimuminkomen. Het gaat om een groot 
aantal mensen en gezinnen, die met zeer bescheiden middelen moeten zien 
rond te komen. Onze stichting doet haar werk in absolute anonimiteit en met 
grote zorgvuldigheid i.v.m. de privacy van betrokkenen. De adressen worden, 
met toestemming van de betrokkenen, aangeleverd door de Gemeente 
Veenendaal, (charitatieve) instellingen en de diaconieën van de verschillende 
kerken, welke bekend zijn met de doelgroep van de stichting. Particulieren 
kunnen om organisatorische redenen geen namen doorgeven. 
Giften Dankzij de giften van bedrijven, kerken en particulieren, kon stichting NN 
elk jaar weer honderden levensmiddelenpakketten uitdelen.  
Meehelpen 
Het is heel belangrijk dat er genoeg geld binnenkomt om de gezinnen te kunnen 
verrassen! 
Dus draag bij aan de collecte op zondag 12 september a.s. 
Of maak uw bijdrage over naar NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. stichting NN in 
Veenendaal. 
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Zangavond In De Open Hof 
VANAVOND is de eerste ‘samen zingen op zondagavond’ in het nieuwe 
seizoen. Met prachtige liederen willen we onze God loven en prijzen. De 
zangavond is in De Open Hof van 19.30 tot 20.45 uur. Met inachtneming van 1,5 
meter afstand bent u en ben jij van harte welkom!! 
 
Kijkcijfers onlinedienst 5 september: 
Direct 153, Opname 72  
 

 
 

Zingen is leuk!! 
Doe mee met kinderkoor Joy. 

Vrijdagavond 10 september gaan we weer beginnen. 
We houden van zingen en gezelligheid. 

Naast christelijke liedjes zingen we ook andere vlotte kinderliedjes. 
Een momentje van kletsen mag natuurlijk niet ontbreken. 

Wij repeteren elke vrijdagavond in de Petrakerk (Trefpunt)  
van 18.45 uur tot 19.45 uur. 

In de schoolvakanties hebben we vrij. 
 

Iedereen is welkom! Voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar. 
 
Informatie en aanmelden: Jolanda Fennema, tel. 523082, fennema1965@gmail. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

