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Mededelingen 

 
Kerkdienst zondag 14 augustus 
Deze zondag sluit ik mijn zomerse prekenserie over Ruth af. We lezen Ruth 4: 
Boaz en Ruth gaan trouwen, en zij krijgen een kind Obed. Als je het zo leest lijkt 
het een sprookje: “eind goed, al goed, ze leefden nog lang en gelukkig!”  
Zeker die Ruth en Boaz zijn in de gloria, maar dit is een geluk die voortgaat tot 
in verre geslachten. Want Ruth 4  eindigt met een geslachtsregister. Zo’n 
geslachtsregister is niet saai. Want hieruit blijkt dat  Ruth staat in de Messiaanse 
lijn. Zij, die Moabitische, blijkt de voormoeder te zijn van koning David en van 
Jezus, de Messias! Haar geluk is een geluk voor de wereld, voor alle volken tot 
in de eeuwen der eeuwen! Zo groot en wijds is Gods goedheid. 
We zingen ook deze zondag het lied van Ruth, lied 787:   
Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten 
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden, 
Daar komt geen einde aan dan door de dood.  
Een prachtige tekst van Fedde Schurer . Vorige week hebben we het geoefend, 
dit keer zal onze organist Barbara Coster ons er door heen leiden. Zo kunnen 
we  als gemeente dit indringende lied over onvoorwaardelijke trouw  goed leren 
zingen.  
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Saskia van der Heide, Paganinistraat 15. 
 
Bedankt 
In de afgelopen zorgelijke periode mochten wij op veel manieren bemoedigende 
en troostvolle vormen van medeleven ontvangen, die ons veel steun gaven. 
Daarvoor heel veel dank! 
Nu wij wat rustiger verder mogen gaan, realiseren wij ons des te meer hoe 
positief het is bij onze geloofsgemeenschap betrokken te zijn! 
Henny en Bert Verwey 
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Zondag 14 augustus is de diaconale collecte bestemd voor onderstaand 
project in Egypte!  
De Kerk staat op tegen armoede in 
het dorp. 
Op het uitgestrekte platteland van 
Egypte is er veel armoede. Met een 
groot ontwikkelingsprogramma 
motiveert BLESS, de diaconale 
organisatie van de Koptisch-
Orthodoxe kerk, de dorpelingen om 
hun armoede zelf te lijf te gaan en te 
werken aan een betere toekomst. In 
elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar 

lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, 
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. 
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en 
dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te 
starten. Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en 
vertrekken minder jongeren naar de stad of buitenland. 
Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk 
zelf uit. En dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk 
profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. BLESS 
maakt geen onderscheid in geloof. "We hopen dat de manier waarop we ons 
werk doen iets losmaakt bij mensen.” 
Steun dit werk 
Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in 
Egypte, die mensen leert om in hun eigen dorp de armoede te lijf te gaan. Je 
kunt dit werk steunen door je bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Kerk in 
Egypte' of doneer online. Hartelijk dank! 
 
Startweekend 2022/2023 
De startweekendcommissie is weer bijeengeweest om het weekend van 24 en 25 
september aanstaande voor te bereiden. Mede omdat dit weekend samenvalt met 
Burendag kiezen we voor het thema Kerk in de Buurt, met als motto “Kom eens 
buurten bij de kerk in de buurt”.  
Jullie hebben al het een en ander kunnen lezen over het programma voor 
zaterdag 24 september: 

• Van 10:00 tot 15:00 uur o Petra Actief Kringloopmarkt voor de buurt  
o Kleedjesmarkt voor de kinderen uit de buurt 
o We zorgen ook voor springkussens 

• Van 16:00 tot 19:00 uur o Gemeente BBQ voor alle leeftijden. 

Voor zondag 25 september is het programma nog in ontwikkeling, maar de 
belangrijkste elementen worden: 

• Van 9:30 tot 10:30 uur o Startzondag eredienst  
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o Aansluitend koffiedrinken met wat lekkers 
o Een programma gericht op ontmoetingen en 

elkaar leren kennen 
o Afgesloten met een gezamenlijke lunch 

We houden jullie op de hoogte over de verdere uitwerking van het programma. 
 
Bedrijf Hulp Verleners (BHV) 
In het kader van het calamiteitenplan moet er tijdens de 
Eredienst in de Petrakerk minimaal 1 gediplomeerde BHV-
er aanwezig zijn. Op dit moment voldoen we daar als 
wijkgemeente ZuidWest niet aan en we willen dat graag 
rechtzetten.  
Aanstaande 3 en 17 september organiseert het College 
van Kerkrentmeesters voor De Open Hof en ZuidWest een 
tweedaagse BHV-opleiding. Je bent dan gecertificeerd 
BHV-er. We zijn nu op zoek naar een 5-tal, toekomstige, BHV-ers die mee willen 
doen. Er zijn al een aantal namen van BHV-ers bekend en met deze aanvulling 
komt het totaal op 8 en dat betekent dat je, ongeveer, 1 keer in de 2 maanden 
dienst hebt. Daarom de volgende oproep: 

1. Bent je in het bezit van een geldig BHV-diploma en bereid deel te nemen 
aan het BHV-rooster meld je dan aan bij onderstaand e-mailadres. 

2. Nog niet in het bezit van een BHV-diploma maar wel bereid deel te nemen 
aan de opleiding op 3 en 17 september gebruik dan eveneens onderstaand 
e-mailadres om je aan te melden. De BHV-opleiding en de toekomstige 
herhalingstrainingen worden door de kerk betaald.   

Aanmelden bij g-van-dijk@planet.nl, graag met vermelding van optie 1 of 2. 
 
Scriba College van Kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar een scriba. De scriba verzorgt 
de inkomende en uitgaande stukken van het college en bereidt, samen met de 
voorzitter de vergaderingen voor. Tijdens de vergaderingen wordt de scriba 
bijgestaan door een notulist die de verslagen van de vergadering verzorgt. 
Scriba van het College van Kerkrentmeesters is een bovenwijkse functie en de 
scriba wordt aangesteld als kerkrentmeester en hoeft daarom niet bevestigt te 
worden als ouderling (maar het mag wel). Het College van Kerkrentmeesters 
beheert de financiële zaken van de Protestantse Gemeente te Veenendaal en is 
verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Belangstelling voor 
deze functie? Mail dan naar scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl.  
 
Van het Kerkelijk Bureau 
In de vakantieperiode van 11 juli t/m 19 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen 
op vrijdag geopend van 9 tot 12 uur. U kunt op andere tijden telefonisch uw bericht 
inspreken op (0318) 595 203 of mailen naar kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl. 
 
Kijkcijfers dienst 7 augustus 2022 
Direct: 116   Opname: 67 

mailto:g-van-dijk@planet.nl
mailto:scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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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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