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Mededelingen 

Kerkdienst 15 januari 
Het is in het kerkelijk jaar de tijd van Epifanie:  De Eeuwige komt te voorschijn. 
De vraag is hoe dan? Wat laat Hij zien van zichzelf? Hoe leren we Hem 
kennen? Op deze zondag staat in de kerkelijke traditie de bruiloft te Kana 
,Johannes 2, op het rooster. Het is  het thema van de kindernevendienst. Water 
dat in wijn verandert!? We gaan met de kinderen een proefje doen….. 
Ik kies ervoor deze zondag om naast Johannes 2 ook het  eind van Johannes 1 
te lezen, dat de  opmaat is naar de bruiloft te Kana. 
 Johannes 1 vertelt ons hoe de kring van leerlingen rondom Jezus groeit. Het is 
een zoeken en vinden. We horen daar over een zekere Natanaël, een kritisch 
man, die zo zijn vragen heeft over die Jezus en zijn beweging. Maar als hij 
Jezus ontmoet staat hij ervan verstelt dat die hem zo goed kent. En Jezus 
belooft hem: “Je zult nog grotere dingen zien”. En dan volgt dat feest van het 
wijnwonder in Kana. 
We beginnen de dienst met een danslied “ Ik danste die morgen toen de 
schepping begon” lied 839. Zing en dans maar mee. Hij haalt ook jou erbij. 
Ds. Coby de Haan 
 
Aandacht voor elkaar 
Margreeth Cornelisse is verhuisd naar een opvang/zorgplek in 
Barneveld. Het lukte haar helaas niet meer om zelfstandig te wonen.  
We wensen Margreeth veel sterkte bij deze overgang. Dat ons meeleven en 
onze gebeden haar tot steun mogen zijn.  
 
Marja Scholts-van Leeuwen werd geopereerd aan haar heup. De operatie is 
voorspoedig verlopen. Van harte Gods zegen en goede moed toegewenst in de 
periode van revalidatie. 
 
Saskia van der Heide merkt helaas dat zij verder achteruitgaat. Op dit moment 
ontvangt zij geen behandeling meer en ze is thuis in haar eigen omgeving, waar 
ze het haar zo comfortabel mogelijk maken. Saskia en Frans willen graag hun 
dank uitspreken voor al het troostvolle medeleven dat ze ervaren vanuit onze 
gemeente. We bidden Saskia, Frans, Maarten en Thijs Gods kracht en nabijheid 
toe. 
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Bloemengroet  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Renee Gaasbeek revalidatieafdeling Charim. 
 
Dank! 
Beste mensen,  
Met dit berichtje willen we allen die met ons meeleven bedanken. Kaartjes, 
bezoek, appjes, velen hebben op die manier hun betrokkenheid getoond in de 
afgelopen maanden.  
Met Rienk gaat het naar omstandigheden goed, maar er is wel een gestadig 
achteruit gaan. Daardoor heeft hij bijna geen energie meer, maar gelukkig ook 
geen pijn. Hoe de leukemie zich verder ontwikkelt, is onvoorspelbaar. We zijn 
blij met de dagen die we krijgen en weten ons gesterkt en getroost door ons 
geloof. 
Hartelijke groet,  
Rienk en Harma vd Meulen  

 
Graag wil ik iedereen  danken voor alle blijken van meeleven en voor de 
prachtige bloemen die afgelopen zondag vanuit de Petrakerk bij mij werden 
bezorgd in revalidatiecentrum Elias. 
Hartelijke groeten,  
C. Achterberg 
 
16 januari (Eerste van 5 data)  
Spoorzoeken in het oude testament olv Lucas de Groote.  
Aandacht zal o.a worden besteed aan het jaarthema van de PKN: ‘aan tafel’ 
Er word een begin gemaakt met bijbelse verhalen over ‘eten’, ‘de maaltijd 
gebruiken’. 
Allerlei verhalen waarin het over eten (en drinken) gaat zullen aan de orde 
komen. 
Als er andere onderwerpen zijn die deelnemers graag besproken willen hebben, 
kan Lucas zien of daar iets zinnigs over gezegd kan worden. 
data : maandag 16, 23, 30 januari, dinsdag 7 en 14 februari Locatie : Trefpunt, 
Dennenlaan 5 (23 jan. Kerkenraadzaal!) Tijd : LET OP→ Maandag 20:00 uur; 
Dinsdag 20:15 uur  
Contact en aanmelden: kroonageeth@gmail.com 
 
Bevestiging ambtsdragers 
De wijkkerkenraad is blij dat Dick Rovers en Diederik Blok bereid zijn het ambt 
van diaken op zich te nemen. We zijn ook heel blij dat de volgende 
ambtsdragers hun ambtstermijn willen verlengen: 
Adri Cardol (ouderling-kerkrentmeester) 
Alina Keijman-Slok (diaken) 
Evelien Veenhof-Gerritsen (diaken)  
De (her)bevestiging in het ambt zal plaatsvinden op zondag 22 januari. 
Bezwaren tegen de (her)bevestiging van één of meerdere gekozenen kunnen, 
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schriftelijk en ondertekend, tot maandag 16 januari worden ingediend bij de 
scriba.  
Ook zullen in het ambt bevestigd worden: Pieter Boersema en Daniël Feenstra 
als ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht in de functie van 
respectievelijk scriba en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. 
Zie hiervoor ook het bericht van de Algemene Kerkenraad in Samen Eén nr. 21.  
 
Kom jij de werkgroep Eredienst versterken?  
Voor de werkgroep Eredienst zijn we nog op zoek naar iemand die daar als 
ambtsdrager (ouderling) in wil participeren. Deze werkgroep staat voor de 
uitdaging vorm te gaan geven aan vernieuwing van de liturgie, waarbij het 
concept van Verbindend Vieren het uitgangspunt is. Lijkt het jou leuk om 
daaraan mee te werken? Neem dan voor meer informatie contact op met 
Margreet Hagelstein (zw-ouderling-bo1@pkn-veenendaal.nl/06-12238103). We 
zien uit naar je reactie! 
Carla van Maasakkers, scriba  
 
De vroeg Christelijke kerk (2e en 3de eeuw) Prof. M.A. Van Willigen. 
2 jaar na de avond van Dr. Bart Wallet (religiehistoricus VU Amsterdam) over 
“De wegen die uiteengingen: Het jodendom en christendom in de eerste 
eeuwen”, hebben we op zijn aanraden, Prof. Van Willigen - van de Theologische  
Universiteit Apeldoorn - uitgenodigd om een avond te verzorgen over de 
fascinerende periode van de Vroege Kerk.  
Hij beschrijft de ontwikkeling van het Christendom ook in zijn boek “Getuigen uit 
de vroege kerk” (te koop op deze avond). Prof. Van Willigen wil ons inzicht 
geven in de eerste eeuwen van de Vroege Kerk en hierdoor komen ook de  
eerste Christenen dichterbij.    
 Datum:  dinsdag 31 januari 2023 
Locatie: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 
Tijd:   20.00 uur (koffie/thee vooraf) 
Kosten: € 5,- (inclusief consumptie)  
Aanmelden  via onderstaand contactpersoon 
Contact: Koos de Mooij 0638434328,                
Email adres: koos.demooij@pkn-veenendaal.nl 
 
Week van gebed 2023 - Doe goed, zoek recht 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen 
christenen mee 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door 
kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, 
zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De 
gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, bracht wereldwijd een 
beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden 
besproken.  

mailto:zw-ouderling-bo1@pkn-veenendaal.nl
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De jaarlijkse week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door 
MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). 
Voor meer informatie zie: www.weekvangebed.nl 
In Veenendaal wordt de week van gebed gehouden van zondag 15 Januari tot 
en met zaterdag 21 Januari.  In verschillende kerkgebouwen zijn op de 
doordeweekse dagen samenkomsten om ons te bezinnen op het thema van 
deze week en om samen te bidden voor eenheid. 
Ieder is van harte welkom bij de dagelijkse bijeenkomsten die starten om 
19.30 uur en ongeveer een half uur duren. Na afloop is er koffie of thee om bij 
te praten. 
Maandag 16 Januari: 
Kerkgebouw Bethelkerk. De bijeenkomst wordt voorbereid door de Bethelkerk 
en de Ned.Geref.Kerk. 
Dinsdag 17 Januari: 
Kerkgebouw Baptistengemeente. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door de 
Baptistengemeente en Bethelkerk. 
Woensdag 18 Januari: 
Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost. De Hervormde gemeente Veenendaal-Oost 
bereidt dan voor samen met de RK kerk. 
Donderdag 19 Januari: 
Kerkgebouw Petrakerk. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door de Petrakerk 
en Open Hof. Te volgen via Kerkdienstgemist/ Veenendaal /Petrakerk 
Vrijdag 20 Januari: 
Kerkgebouw Westerkerk. De Westerkerk bereidt deze bijeenkomst voor met 
ICF-Veenendaal 
Zaterdag 21 Januari.  
De slotavond zijn we te gast in de Westerkerk. De gebedsgroep ONT-MOETEN 
bereidt deze bijeenkomst voor.   
Nadere informatie: 
Ton Valkenburg, ton.valkenburg@hotmail.com  
 
 
 
Kijkcijfers dienst 8 januari 2023 
Direct : 158   Opname: 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.weekvangebed.nl/
mailto:ton.valkenburg@hotmail.com
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Dietrich Bonhoeffer 
Hoewel het al meer dan 75 jaar geleden is dat de 
jonge theoloog Dietrich Bonhoeffer in het 
toenmalige nazi-Duitsland met geweld om het leven 
werd gebracht, zijn de vragen die zijn denken en 
theologiseren oproepen uiterst actueel. 
Zijn spiritualiteit, -waaruit o.a. zijn gedachten over de 
verhouding kerk en overheid en zijn gedachten over 
het belang van de gemeenschap van de kerk 
voortvloeien-, kortom de eenheid van geloven en 
leven kunnen ons bijzonder inspireren. 
In een drietal bijeenkomsten willen we ons verdiepen 
in het leven en werk van Bonhoeffer en daarover 
met elkaar in gesprek komen. 
Hiermee pakken we de draad weer op van de 

besprekingen die voor de coronacrisis begonnen. 
Data: woensdag 18 januari, woensdag 1 februari en woensdag 15 februari. 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur 
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 
Leiding: ds. Aafke Rijken en ds. Tineke Wielstra.   
Opgave: ds. Aafke Rijken, e-mail ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
 
Van de Boekentafel  
De boekentafel staat er weer! In het najaar van 2022 was er veel belangstelling 
voor de boeken en is er goed verkocht. We hopen dat deze trend in 2023 
doorzet. Wanneer U nog nooit bij de boekentafel bent wezen kijken: het is de 
moeite waard om dat toch eens te doen. Laat U verrassen! 
Er liggen weer 4 nieuwe boeken bij:  
Stein Bjella : De vissershut. Een Noorse roman over de overdracht van dingen 
die je na aan het hart gaan.  
Klaas de Groot en Kees van Reenen : Onder oons gezeed. Over de taal van 
de Bijbelgordel.  
Rosita Steenbeek : Droomland Italië. Een verslag hoe de houding ten 
opzichte van vluchtelingen en migranten is verhard, maar ook hoe hiertegen 
verzet rijst van gewone burgers en kerken. 
R.C.Sherriff : Een tweede leven. Over een man die na zijn pensioen in een gat 
dreigt te vallen, en hoe hij daar uit komt. 
Namens de Boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
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Actie Kerkbalans 2023:  “geef vandaag voor de kerk van morgen” 
De actie kerkbalans is op zaterdag 14 januari van 
start gegaan en loopt tot en met  zaterdag 28 
januari. 
Nou kan het zijn dat er bij u deze week 1 envelop in 
de brievenbus is gevallen terwijl er bij u in huis ook 
nog kinderen boven de 18 jaar wonen.                                                       
Voor hen komt er in de loop van volgende week ook 
nog een envelop.  Tijdens de uitdraai is er in een 
paar wijken iets fout gegaan met de selectie. Dus 
houd de brievenbus goed in de gaten! 
Lidy Kroon, Kerkelijk Bureau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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