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Mededelingen 

Kleur van de zondag: wit 
Bruiloft te Kana. 
Wit is de kleur van: zuiverheid, reinheid en onschuld. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Margreet van den Berg, M. Schokkingstraat 123. 
 

Wijzigingen ambtsdragers in sectie 4 

In sectie 4 (gedeelte ten noorden van de spoorlijn en ten westen van de 

rondweg) dragen Ton van Ewijk (ouderling) en Marijke van Schuppen (pastoraal 

medewerker) 'hun stokje' over aan Theo Scheffer (ouderling) en Nynke de Boer 

(pastoraal medewerker). Ton en Marijke, hartelijke dank voor al jullie inzet in de 

afgelopen jaren in sectie 4 (zowel in de periode van de Goede Reede als in 

ZuidWest).Marijke Van Schuppen blijft nog wel in beeld als contactpersoon van 

een aantal straten in sectie 4. 

Wijkgemeenteleden van sectie 4 kunnen Theo Scheffer bereiken via  

zw-ouderling1-sectie4@pkn-veenendaal.nl of 06-52545095. 

Nynke de Boer is te bereiken via zw-past-medew3@pkn-veenendaal.nl 

of 06-29517501 

Theo blijft ook als tweede pastoraatvoorzitter  

(zw-ouderling-vz3@pkn-veenendaal.nl) beschikbaar, wanneer er momenten 

zijn, waarop Roselie Minderhoud verhinderd is voor directe ondersteuning en 

actie in het pastoraat. 

 

Bericht van de wijkkerkenraad 
Herbevestiging ambtsdragers  
We zijn blij dat Ton Keijman, als voorzitter van de wijkkerkenraad, bereid is zijn 
ambtstermijn te verlengen. Herbevestiging zal plaatsvinden op zondag 30 
januari a.s. Bezwaren hiertegen kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 24 
januari a.s. worden ingediend bij de scriba. In dezelfde dienst zullen ook Arend 
Flier (voorzitter CvK), Wim van Haeringen (scriba AK) en Gerrit Hagelstein 
(voorzitter AK) hun ambtstermijn verlengen. (Zie hiervoor ook het bericht van de 
AK in Samen Eén nr. 1.) Het is fijn dat zij nog een aantal jaren invulling willen 
geven aan deze bovenwijkse functies.  
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Vacatures 
We hadden gehoopt deze maand ook enkele nieuwe ambtsdragers te kunnen 
bevestigen. Het is echter nog niet gelukt invulling te geven aan de al eerder 
genoemde vacatures voor jeugdouderlingen en kerkrentmeesters. Helaas! Dat 
betekent vooralsnog dat we straks geen jeugdouderling meer hebben en maar 1 
wijkkerkrentmeester. Terwijl we de jeugd graag betrokken willen houden bij de 
kerk en ook graag een financieel gezonde gemeente willen blijven. Dat lukt 
echter niet zonder menskracht. We hebben jou, we hebben u, we hebben elkaar 
nodig om met elkaar gemeente te kunnen zijn! Meer weten?  
Informeer dan voor de functie van jeugdouderling bij Marthe Stegenga  
(06-49614281/zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl)  
en voor de functie van kerkrentmeester bij Ton Keijman  
(06-10736326/zw-voorzitter1@pkn-veenendaal.nl). 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Actie kerkbalans 15 t/m 29 januari 2022 

Namens de commissie kerkbalans 
en het College van 
kerkrentmeesters laten wij u weten 
dat we het komende jaar de actie 
kerkbalans anders zullen 
verwerken en uitvoeren. 
U krijgt net als andere jaren de 
flyer, het toezeggingsformulier voor 
de vrijwillige bijdrage met op de 
achterkant meer informatie en de 
antwoordenvelop via de Samen 
Een bezorger/ster in uw brievenbus 

of via de post in uw brievenbus.                                                                                                                                          
Dit betekent dat het door u ingevulde formulier ook niet meer bij u opgehaald 
wordt.  
 
We gaan het nl op onderstaande wijze doen: 

1. Als u uw bijdrage wilt wijzigen, kunt u dit aangeven op het formulier, uw 

handtekening zetten en in de bijgesloten antwoordenvelop doen. 

2. Als u de voorbedrukte bijdrage van vorig jaar gelijk wil houden, hoeft u 

niets te doen. 

3. Als uw bankrekeningnummer en/of mailadres niet meer klopt, of als het 

er niet op staat wilt u het formulier dan ook aan ons terug sturen. 
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Mogelijkheden voor het terug sturen: 
De bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone 
brievenbus gedaan worden, maar om kosten te besparen hebben we in beide 
wijken een aantal adressen waar de envelop in de bus gedaan kan worden, 
deze adressen kunt u op de achterzijde van het toezeggingsformulier lezen.   
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie.    
Vriendelijke Groet, namens de leden van de commissie kerkbalans. 
 
Kijkcijfers onlinediensten 2022: 
Zondag 9 januari Direct: 247 Opname: 108 
 

 
 

 

 

 

 

 

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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