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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen  

De kleur van leven en toekomst. 
 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Joke Middelkoop-Nieboer Cavansalaan 17. 
 

 
Zangavond in de Open Hof 
Zondag 14 november is er weer ‘samen zingen op zondagavond’. Met liederen 
uit verschillende bundels. We zingen o.a.: “De vreugde voert ons naar dit huis”. 
De aanvang is 19.30 uur. Ook u en jij bent van harte welkom!! 
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Kaarten maken 
Dinsdagmorgen 16 november a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe 
kaarten maken voor o.a. de bloemengroet op zondag. Houdt u van gezelligheid 
en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is 
aanwezig. We zitten in de consistoriekamer van de Petrakerk. Info: Carla 
Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl 
 
Schrijfactie Eritrea: journalist al 20 jaar op geheime plek vast  
 

De Eritrees-Zweedse journalist Dawit 
Isaak zit sinds 2001 gevangen. De 
Eritrese autoriteiten pakten hem 20 jaar 
geleden op tijdens een klopjacht op 
onafhankelijke media. Maar hij is nooit ergens voor 
veroordeeld. Het is ook niet bekend waar hij wordt 
vastgehouden en hoe het met hem gaat. 

Op 18 september 2001 sloot de Eritrese overheid alle onafhankelijke media en 
arresteerde tientallen journalisten en politici, onder wie Isaak. In 2005 werd hij 
onverwachts een paar dagen vrijgelaten. Na dit teken van leven is er niets meer 
van hem vernomen.  
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 december 2021 naar de president van Eritrea. Roep hem op 
Dawit Isaak onmiddellijk vrij te laten. 
Klik hier voor de brief 
 

Goednieuwsberichten 
Slachtoffer gedwongen verdwijning na 259 
dagen ‘teruggevonden’ 
in gevangenis. 
In Turkije is Hüseyin Galip Küçüközyiğit 
opgedoken in een gevangenis in 
Ankara. Hij werd sinds 29 december 2020 
vermist. Op 13 september 2021 kreeg de 
moeder van Küçüközyiğit een telefoontje vanuit 
de Sincan-gevangenis in Ankara met de 
mededeling dat haar zoon daar werd 

vastgehouden. De omstandigheden en details over wat er tijdens de 259 dagen 
van zijn verdwijning is gebeurd, zijn nog onbekend. 
 

mailto:crovers@live.nl
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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Turkije spreekt alle vervolgde deelnemers 
Pride-bijeenkomst vrij. 
Amnesty International is verheugd over de 
vrijspraak van achttien deelnemers aan een Pride-
bijeenkomst in 2019 in de Turkse hoofdstad 
Ankara. 
Meer dan twee jaar geleden werd een vreedzame 
Pride-bijeenkomst in Ankara door de politie met 
geweld beëindigd. Ze gebruikten pepperspray, 

plastic kogels en traangas. Achttien deelnemers werden opgepakt. ‘Het vonnis 
van vandaag is een overwinning voor gerechtigheid, maar deze langdurige 
juridische strijd had nooit mogen plaatsvinden’, zegt Massimo Moratti van 
Amnesty International. 
Tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights in 2020 werd wereldwijd 
actiegevoerd voor Melike Balkan en Özgür Gür. Ze riskeerden tot 3 jaar celstraf 
omdat ze de Pride sit-in aan hun universiteit organiseerden en opkomen voor de 
rechten van lhbti+’ers.Balkan en Gür bedanken iedereen die voor hen in actie 
kwam. 
 

De diaconale collecte van zondag 14 november 
is bestemd voor de Voedselbank in Veenendaal, 
waaronder ook de Kledingbank, de Soepfiets en 
Stadsakkers. Sinds eind 2013 wordt via de Voedsel- 
en Kledingbank noodhulp verleend aan mensen die 
onder de armoedegrens leven. Momenteel worden 
wekelijks ca. 100 gezinnen geholpen! In juni 2016 is 
de Soepfiets van start gegaan, waarmee men dak- 
en thuislozen probeert te bereiken met een kop 

soep, een broodje en een praatje. Begin 2017 is men gestart met Stadsakkers, 
een eigen moestuin voor de Voedselbank.  
Naast de collecte ondersteunen we de Voedselbank met het inzamelen van 
voedsel. We hopen dat zowel de collecte op 14 november als de 
voedselinzameling in deze maand november flink mogen bijdragen aan het werk 
van de Voedselbank en de hierboven genoemde initiatieven die daarmee 
verbonden zijn! 
 
 

Vrijwilligers gezocht 
Het wordt weer gezellig druk in de kerk.  
Om alles schoon te houden zoek ik vrijwilligers die mij af en 
toe een ochtend willen helpen. 
Vind u/jij het leuk om bv op maandag en of vrijdag ochtend 
een paar uurtjes mee te helpen bel mij gerust.                                                                          
Gezelligheid staat bovenaan. 
Reiny Bleijenberg 06-42897789 
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Vacature twee jeugdouderlingen  
Samenwerken aan een bruisende jonge gemeente?  
Sluit je aan bij ons enthousiaste team! 
We werken samen met alle vrijwilligers in het jeugdwerk in onze gemeente. We 
zijn een luisterend oor en we zijn niet bang om onze handen te laten wapperen.  
Wat wordt er van jou verwacht: 
- Beleid uitzetten in het jeugdwerk 
- Creatieve ideeën voor de toekomst 
- Bouwen aan een veilige en interessante plek voor onze jeugd 
- Handen en voeten geven aan je geloof 
Wil je meer weten? Mail of app: 06-49614281/ zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl 
We drinken graag een kop koffie met jou! 
Jolanda van de Pest & Marthe Stegenga 
 

Altijd al eens kerkrentmeester willen zijn? 
Dan is dit nu jouw/uw kans! Met ingang van januari is er in de wijkraad 
kerkrentmeesters plaats voor 2 nieuwe ambtsdragers. Heb(t) jij/u hart voor onze 
(wijk)gemeente en ook wat verstand van financiële zaken? Dan zouden we 
graag gebruik maken van jouw/uw expertise.  
Voor meer informatie mag je/u mailen met  
Ton Keijman zw-voorzitter1@pkn-veenendaal.nl  
We horen graag van je/u! 
 

Collectemunten 
Komt u ook steeds vaker weer in de kerk? 
Denkt u dan aan de collecte schaaltjes achterin 
de kerk?  Er zijn nog steeds collectemunten te 
bestellen bij het kerkelijk bureau. De 
bestelformulieren liggen klaar bij de collecte 
schaaltjes. U kunt ze ingevuld in de collecte schaal leggen, dan zorgen wij dat 
ze op de juiste plek komen. 
Namens de diaconie, hartelijk dank voor u gift. 
 
Boodschappenlijstje voedselestafette Wijkgemeente Zuidwest  
November 2021  
 

Coffeecreamer 
Tandenborstels voor volwassenen  
Kilo pak suiker 
Zakken soep (geen blikken!) 
Pot/blik bruine bonen 
Pot of blik witte bonen met snijbonen 
Champignons in pot of blik 
Asperges in pot of blik  
Witte bonen in pot of blik  
Boerenkool in pot of blik  

Spinazie in pot of blik  
Velderwtjes in pot of blik  
Kapucijners in pot of blik  
Peer in pot of blik  
Ananas in pot of blik  
Perzik in pot of blik  
Mandarijn in pot of blik  
Abrikoos in pot of blik 
Kleine blikjes fruit cocktail  
Houdbare melk 
Vuilniszakken 

mailto:zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-voorzitter1@pkn-veenendaal.nl
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Als extra zamelen we pepernoten in voor de kinderen die bij de voedselbank 
komen. Dit zijn 137 kinderen tussen de 0 en 17 jaar. Een zakje van ongeveer 
250 gram is fijn. Het zou heel erg leuk zijn als u/jij daar een persoonlijke groet 
op zet of een leuke tekening. De kinderen krijgen dit in de maand november als 
extraatje mee bij de voedselbank! 
 

De inzamelmomenten zijn; 

• Elke zondag, in november, voor en na de dienst 

• Elke donderdag, in november, tijdens de open kerk van 19.00 tot 20.00 
uur. 

 

Kijkcijfers onlinedienst 7 november 2021: 
Direct 192  Opname 103 
 

Gebruik Kerktaxi 
Wilt u gebruik maken van de kerktaxi bel dan met het Kerkelijk Bureau 0318-
595203 of de coördinator van de Kerktaxi 06-19188898.  
Coördinator Kerktaxi, Martie Thomassen 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

