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Mededelingen 

Kerkdienst 16 oktober 2022 
Honderden miljoenen mensen hebben dagelijks te weinig eten en geen schoon 
drinkwater. Zeker kinderen lijden daar erg onder. Iets wat wij ins ons land ons 
nauwelijks voor kunnen stellen. Jaarlijks wordt op Wereldvoedseldag, dit jaar 16 
oktober, aandacht gevraagd voor deze problematiek. De aarde biedt voedsel 
genoeg voor alle mensen, maar de verdeling is volledig scheef gegroeid met alle 
gevolgen vandien… 
Thema’s die hierbij horen, zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid en wat een mens 
nodig heeft, komen aan de orde in de lezingen uit Jona (over de ergernis van 
Jona dat God Ninevé spaart en zijn wonderboom die verdort) en Mattheüs (de 
gelijkenis van de dagloners / werkers in de wjingaard). De kinderen gaan in de 
nevendienst ook aan de slag met het thema voedsel en eerlijke verdeling. 
Achterin de kerk liggen boekjes met recepten tegen verspilling (Love your 
leftovers!), met o.a. recepten voor over-schotel, pestodip, pizza, enzovoorts. En 
goede tips om zo min mogelijk voedsel te verspillen. Gratis mee te nemen, maar 
een vrijwillige bijdrage voor de voedselbank wordt gewaardeerd. 
Ds. Marieke Muijen 
 
Aandacht voor elkaar 
Beste gemeenteleden,  
Omzien naar elkaar in de praktijk.... Wie wil? Wie kan?  
Een gemeentelid is, na het overlijden van haar man, op zoek naar een (betaalde) 
klusjesman die met enige regelmaat wat hand-en-spandiensten kan verrichten in 
en rondom het huis. Hierbij valt te denken aan het ophangen van een rolgordijn, 
een lampje vervangen, o.i.d.    
Mocht u iets kunnen betekenen voor deze mevrouw, dan kunt u contact opnemen 
met Harriëtte Notenbomer (diaken sectie 3).   
Alvast bedankt voor de positieve reacties! 
Hartelijke groet,  
Harriëtte Notenbomer  
diaken ZuidWest sectie 3  
zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl 
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Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Nelleke Engel. Zij is vorige week verhuisd naar Nieuweweg 30c, 
Koekoek, kamer 1. 
 
Bericht van de boekentafel 
Deze week zijn er weer een aantal interessante boeken aangeschaft voor de 
boekentafel. Ingeborg van Beek schreef het boek “Levenslef”. Een rauw en 
eerlijk boek over leven in reservetijd. Heel ontroerend.  Het laatste boek van 
Arthur Japin: “Wat stilte wil” gaat over een meisje dat - eind 19e eeuw-  haar 
eigen weg zoekt naar onafhankelijkheid. Zij wil zangeres worden.  Ook van 
Thomas Verbogt het laatst uitgekomen boek: “Maak het mooi”. Met als motto:  
Je leeft maar één keer, maar als je het goed doet, is één keer genoeg.  
In het kader van de maand van de geschiedenis “Crisis!’ van Beatrice de Graaf. 
Omdat zondag nog in de Kinderboekenweek valt , is er een extra tafel met 
kinderboeken. 
Als U voor minstens €12,50 aanschaft krijgt U het kinderboekenweekgeschenk 
cadeau. 
Deze tafel staat er alleen deze zondag.  
Namens de Boekentafelgroep, 
Dick Vogelezang 

 
Doe je mee met het inzamelen van boodschappen voor 
de voedselbank? 
Het is hard nodig in deze tijd!  Achter in de kerk liggen 
tassen en boodschappenlijstjes. Inleveren kan elke zondag 
in oktober voor de dienst en elke donderdag in oktober 
tijdens de open kerk van 19-20 uur. We hopen vele kratten 
te vullen met elkaar.  
Namens de diaconie 
 
 
      

 
 

Hildegard von Bingen 
16 Oktober 16.00 uur, Petrakerk 
Hanna Rijken en het Vocaal Theologen 
Ensemble, Kees Alblas orgel  
Hildegard zoekt in de 12e eeuw, net als wij, 
naar de relatie van de mens met de 
schepping, met de medemens en met God. 
Op creatieve en inspirerende wijze droeg 

Hildegard haar visie hierop uit. Wie in onze tijd zoekt naar een nieuwe vorm en 
inhoud van spiritualiteit, komt bijna als vanzelf Hildegard op het spoor.  
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Dr. Hanna Rijken geeft een inleiding in het gedachtegoed van Hildegard van 
Bingen. De muziek van Hildegard zal daarin een leidende rol hebben. 
Toegang vrij, collecte na afloop 

 
Oproep:  
Vanaf half november tot kerst staat het thema ‘Engelen’ 
centraal in de gemeente Zuid -West. Rond dit thema Engelen 
organiseren we in de Petrakerk ook een expositie. 
Daarom deze oproep: Heb je thuis een schilderij, beeld of 
iets anders van een engel en zou je die willen uitlenen voor 
de expositie, dan horen we het graag. Het mag zelfgemaakt 
zijn, maar dat hoeft niet. Elk beeld, plaatje, icoon van een 

engel is welkom. 
Tine Stegenga (jtstegenga@gmail.com) 
Karin de Jonge  (katharinadejonge@gmail.com) 
 
Podcast; nieuwe aflevering en oproep 
Deze week is er weer een nieuwe aflevering van de podcast 'Zin' online gekomen. 
Dit is alweer de achtste aflevering van de podcast . In deze aflevering komt Pieter 
aan het woord.  Pieter vertelt aan de hand van Efeziërs 13 vanaf vers 14 hoe hij 
groeit in zijn geloof door de bijbel te bestuderen en in gesprek te gaan met 
christenen met een andere culturele kleur. Dat het geloof het verstand te boven 
gaat geeft hem vreugde en inspireert hem om de bijbel steeds opnieuw te 
herlezen. Om de podcast te beluisteren kunt u hier klikken. Ook staat er een 
verwijzing op https://www.petrakerk.nl/podcast/ en is de podcast te vinden via 
spotify. Via de QR code hierbij kunt u de website vinden waar de podcast op staat. 
In november besteden we vanuit de werkgroep VIS extra aandacht aan het thema 
'engelen'. Er zijn een lezing, een kerkdienst en workshops gepland.   
Wij zullen hier in de podcast ook aandacht aan besteden. Dat willen we doen door 
met mensen te praten die ervaringen hebben gehad met engelen of dat achteraf 
als zodanig herkennen. Het is geen gebruikelijk onderwerp om over te praten, 
terwijl het ook heel troostrijk kan zijn om zo'n concreet signaal van God te mogen 
ontvangen. Het delen van deze verhalen kan anderen bemoedigen.  
Heeft u weleens een engel ontmoet, stuur dan alstublieft een berichtje aan mij. 
Samen kunnen we dan in vertrouwen onderzoeken of het een verhaal voor de 
podcast is en of u zich er prettig bij voelt er over te vertellen. Ik zie uit naar je/uw 
reactie! 
Marije Stegenga 
Annastegenga@gmail.com 
Mobiel: 06-44988544 
 
Kijkcijfers dienst 9 oktober 2022 
Direct: 115   Opname: 62  
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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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