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Mededelingen 

Kleur van de zondag: paars 
De kleur paars wordt gebruikt in de tijd van voorbereiding en bezinning. Paars is 
de kleur van Advent, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest.  
Net zoals op de vierde zondag in de vastentijd mag op de derde Adventszondag 
roze (= een mengsel van paars en wit) als liturgische kleur worden gebruikt in 
plaats van paars. Het Licht van Kerst begint al te schemeren. 
 

Over de bloemschikking: 
Met de symbolische schikking volgen wij de lezingen van het project van de 
KND: Het beste nieuws. In de vier adventsweken, verbeeld door de vier flessen, 
brengen wij het goede nieuws in de wereld. De wereld wordt vormgegeven door 
de bol. Op deze zondag zien we dat de derde fles bekleed is met groen mos. 
Groen doet denken aan groei. De zachte knoppen van de takken zijn een teken 
dat het Goede Leven doorbreekt, hoe ieders weg ook loopt. Jesaja 65:17-25 
vertelt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
 
I’m dreaming of …..? 

Tijdens de adventsperiode werken we naar kerst en we 
dromen vast vooruit op wat gaat komen.  
In Jesaja 65 worden ook verteld over dromen voor de 
toekomst. Over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
met allemaal blije mensen die genieten, er is geen 
kwaad en de wolf en het lam eten er samen. Natuurlijk 

staan er in de Bijbel veel meer dromen en visioenen beschreven, maar 4U wil 
graag weten: wordt er nu ook nog gedroomd?  
Van een afstand (ja, helaas nog coronatijd) hebben we de volgende vragen voor 
je:  

- Droom je weleens? En wat droom je dan?  

- Wat is je mooiste droom of visioen (voor de toekomst)?  

We zouden het leuk vinden om jullie reacties tijdens deze dienst te horen 
op het volgende telefoonnummer: 06 53709570 
Zo hopen we zoveel mogelijk mensen toch bij de dienst te laten zijn!  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar Tess 
Scheffer en haar ouders, Waterschans 17, 3905 XR. 
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Aandacht voor elkaar 
Marijke Meijbaum (Wezellaan 29, 3903 CK) kampt al jaren met de gevolgen 
van MS. Met regelmaat heeft zij een terugval, maar meestal is die met 
medicatie weer onder controle te krijgen. Bij de laatste terugval lukt 
dat echter nauwelijks en daardoor kan ze maar heel weinig. Bezoekjes en 
berichtjes stelt ze op prijs. 
De heer Scholts (Dichterslaan 38, 3906 EN) is ernstig ziek. Er is nog 
geen duidelijkheid over de mogelijkheid van behandelingen. Voor hem en 
de familie een zware slag. Uw meeleven en gebed worden gewaardeerd. 
 

Bedankt 
Toen ik, alweer een aantal weken geleden, een onfortuinlijke val maakte waarbij 
ik in het ziekenhuis belandde kon ik niet weten wat het uiteindelijke gevolg zou 
zijn. Welnu, inmiddels is duidelijk geworden dat thuis wonen erg moeilijk zou 
worden. Daarom is er een plaats gezocht om meer begeleid te wonen. Deze 
plaats is gevonden bij de Molenberg in Oosterbeek. Inmiddels woon ik hier 
alweer een maand, zodat ik nu wel kan overzien of het bevalt of niet. 
Ik moet zeggen: in het algemeen valt het niet tegen. Natuurlijk wekt een 
verhuizing als deze altijd de nodige weerstand op, maar door de steun en het 
medeleven dat ik door alle kaarten, bezoekjes en andere blijken van warme 
belangstelling heb mogen ervaren hebben het allemaal wat eenvoudiger 
gemaakt. 
Daar wil ik iedereen die gereageerd heeft, in welke vorm ook, van harte 
bedanken! 
Met vriendelijke groet,  
Lenie Haalboom-Sennef,  
 

Afronding emeritaat ds.Tineke Wielstra-Ensing 
Zoals u eerder bericht, is na de zomer –vanwege corona en in goed onderling 
overleg- besloten geen afscheidsreceptie meer te houden ter gelegenheid van 
het emeritaat van onze voormalige wijkpredikant. Het leek de 
afscheidscommissie wel goed om er toch op een andere manier nog bij stil te 
staan en daarmee het gebeuren op een goede manier af te ronden. 
Kort na de zomer hebben we hierover afstemming gezocht met Tineke en de 
wijkkerkenraad. Dit heeft vanwege de corona perikelen helaas ook wat langer 
geduurd dan we voor ogen hadden. Toch lukt het ons gelukkig om dit nog voor 
de Kerst te doen. Op zondagochtend 20 december zullen we aansluitend aan de 
kerkdienst nog stil staan bij het afscheid van Tineke als onze wijkpredikant. Dit 
zal dan ook via de livestream te volgen zijn. 
Om uw geheugen op te frissen: door u als wijkgemeente is het prachtige bedrag 
van € 2.622,50 bijeen gebracht voor het afscheidscadeau waarvoor Tineke, 
zoals van tevoren bekend werd gemaakt, als bestemming het goede doel 
AMREF Flying Doctors koos. Op 20 december a.s. zullen we door het 
overhandigen van een cheque dit bedrag voor de Stichting AMREF Flying 
Doctors formeel aan Tineke overhandigen. Tevens zal er een kort filmpje te zien 
zijn met een impressie van het werk van AMREF. Op deze wijze krijgt u een 
beetje beeld van waar het bijeengebrachte geld aan ten goede komt. Omdat dit 
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niet tijdens de afscheidsreceptie kon plaatsvinden, zal er ook vanuit de 
wijkkerkenraad dan nog kort bij het afscheid van Tineke als wijkpredikant 
worden stil gestaan en ongetwijfeld zal Tineke u nogmaals willen bedanken voor 
uw bijdrage. 
De afscheidscommissie 
 
Vacatures werkgroep Pastoraat en Eredienst 
Al eerder heeft u in de zondagsbrief kunnen lezen dat er m.i.v. januari een 
vacature ontstaat voor een pastoraal ouderling. Graag verwijs ik u daar nog 
eens naar. In de hoop dat u gaat reageren. Daarnaast is de wijkkerkenraad 
momenteel ook op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de werkgroep 
Eredienst. Kent u iemand die belangstelling voor deze functie zou kunnen 
hebben dan horen we dat graag. Uw reactie kunt u sturen naar de scriba.  
Het is fijn u te kunnen laten weten dat Harriëtte Notenbomer heeft aangegeven 
dat ze het ambt van diaken op zich wil nemen. We hopen haar eind januari in 
het ambt te kunnen bevestigen. Wat zou het mooi zijn als we dan ook een 
pastoraal ouderling en voorzitter voor de werkgroep Eredienst gevonden 
hebben! Mogen we op u rekenen?  
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Kerstmuziek in de Open Hof zondag 13 december 2020 
Zowel ‘s avonds (19.30 uur) als ‘s middags (17.00 uur) is er een kerstmuziek-
special in De Open Hof. Via orgel, piano, trompet, panfluit en zang via de 
beamer, klinken de mooiste kerstliederen. Immers, Daar is uit ‘s werelds 
duistere wolken, een Licht der lichten opgegaan... De avondspecial van 19.30 
uur is volgeboekt (30 mensen). Voor de middag, 17.00 uur, zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Bel z.s.m. Ramon Pol (tel. 725198); wanneer u zonder 
aanmelding komt is registratie uiteraard verplicht en bent u afhankelijk van de 
vraag of er nog plaats is. Kom... en vier het Christusfeest met ons mee; Komt 
laten wij aanbidden die Koning! 
 
Open Kerk in december 
De dagen worden kouder en donkerder. We kunnen wel een lichtje gebruiken. 
Voel je welkom bij de Open Kerk in de Petrakerk! 
Kom kijken naar de prachtige kerstallen, van klein tot groot, van traditioneel tot 
zelfgemaakt. Steek een kaarsje aan voor een dierbare en geniet van de 
kerstsfeer! Voor de kinderen is er een leuke puzzeltocht. 
De Open Kerk is er op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en elke woensdag en 
donderdag van 14.00 tot 15.30 uur.  
Kom je een keer aan? 
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Kerkbalans 2021.  
Met als thema: “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen…………………..”  
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. De 
kerk is ook de plek waar God zich aan ons verbindt en, 
door ons, aan de wereld waarin wij leven. 
De Kerkrentmeesters/Commissie Kerkbalans. 

 
Kijkcijfers onlinedienst 6 december 2020:  
Direct:           Opname:  

 
Een spoor van licht 
Tijdens de verschillende vieringen in de week van Kerst 
willen we in de Petrakerk een spoor van licht laten 
ontstaan. Een lange slinger van lichtjes die ons 
begroeten wanneer we de kerkruimte binnenkomen en 
ons hartverwarmend toeschijnen wanneer we weer op 
weg gaan. Bij elke viering wordt de slinger langer, zodat 
er op Kerstmorgen overal licht te zien zal zijn. Een 
prachtig symbool dat alleen vorm kan krijgen wanneer u 
en jij hieraan mee willen werken! 
De lichtjes bestaan namelijk uit een ‘candle bag’ waarin een waxinelichtje wordt 
geplaatst dat op een batterijtje brandt. De candle bags zijn van papier gemaakt 
en kunnen van tevoren beschreven worden met een mooie kerstboodschap, of 
met een leuke tekening of knutselwerkje worden versierd. Ook kan er een foto 
op bevestigd worden, wanneer je dit licht speciaal voor iemand aan wil steken.  
Je kunt zo’n candle bag – plus een instructieblad - ophalen in de Petrakerk, 
tijdens de momenten van de Open Kerk. Een van de gastvrouwen of – heren 
staat dan klaar om u dit aan te reiken. Vanaf de Open Kerk op dinsdagavond 8 
december staat dit voor je klaar, één exemplaar per adres.  
Marieke Muijen, Coby de Haan en Loes Kraan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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