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Mededelingen 

 
Kerkdienst 17 juli 2022 
In deze zomertijd ga ik een korte prekenserie over het Bijbelboek Ruth houden. 
Het is één van mijn favoriete teksten uit de bijbel. In Ruth ontdek je, in alle zorgen 
van het leven, economische crisis, wel of geen brood op de plank, liefde vinden 
en geliefden verliezen, hoe God juist DAAR te vinden is in het bestaan van alle 
dag. Aanstaande zondag lezen we in Ruth 1 over de mislukte emigratie van 
Naomi. Het is een verhaal van verlies en zoeken naar een menswaardig bestaan, 
loslaten en hechten. We luisteren naar het lied van Stef Bos “Een lied van Ruth”. 
De week daarop, zondag 24 juli, vieren de maaltijd van de Heer. Dan lezen we 
Ruth 2, waar Ruth samen met Boaz ‘brood in de wijn doopt’. En in de kerkdiensten 
in augustus, waarin ik voorga, lezen we hoofdstuk 3 en 4. Ga je mee op deze reis 
van Ruth om te ontdekken hoe zij ons nu vandaag kan inspireren? 
Ds. Coby de Haan 
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Annie-van Dijk-Burghout, uit de Scheepjeshof, kon niet langer meer 
thuis wonen. Zij is nu opgenomen in de zorginstelling Vilente Pieter Pauw, 
Costerweg 75, 6702 AA Wageningen. Het is verdrietig, als je niet meer samen 
kunt zijn, omdat de zorg te groot wordt. We wensen haar en haar man Peter veel 
sterkte. Laten we met hen meeleven en een kaartje te sturen. 
Mevrouw Ria Kreijns, Staringlaan 27, 3906 WG hoopt in de komende week te 
worden geopereerd. Na een val vorig jaar heeft zij lang op deze schouderoperatie 
moeten wachten. Na de operatie volgt een periode van revalidatie. We wensen 
haar rust toe bij de operatie, en goede moed tijdens het proces van revalideren. 
Gods nabijheid en zegen. 
Ds. John Boogaard, PGV-collega van de Open Hof, is zoals u wellicht weet, 
getroffen door een herseninfarct. Hij gaat aanstaande maandag naar het 
revalidatiecentrum de Hooghstraat In Utrecht. Daar wacht hem een intensief 
hersteltraject. We wensen hem en allen die hem lief zijn kracht van God in deze 
ingrijpende tijd. We hopen en bidden voor hem om beterschap. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw van Antwerpen, Kerkewijk 79-13. 
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Collecte Werelddiaconaat 
India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst 
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd 
en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen 
met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze 
kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en 
niet meer buitengesloten te worden.  
Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een 
speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding 
en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer 
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook 
wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. 
Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. 
Met uw bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een 
betere toekomst krijgen. Met de opbrengst steunt u het werk van Kerk in Actie in 
India en andere wereld-diaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of 
maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
onderwijs India. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/onderwijsindia. Helpt u 
mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Bericht van Stichting Vakaró voor Komló 

 
 

http://www.kerkinactie.nl/onderwijsindia
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Indian summer festival 
Zaterdag 27 augustus van 15.00 tot 19.30 uur. Voor de kinderen en jeugd zijn er 
leuke activiteiten zoals een springkussen, schminken, een knutsel maken, 
enzovoort. En met z'n allen één tof kunstwerk maken die we het hele seizoen 
zullen ophangen. Vanaf 15 uur zijn jullie welkom. Om 17.00 starten we met het 
bakken en eten van pannenkoeken en/of BBQ.  
Voor de middengeneratie is er een gezellige wandeling om 15.30 uur. De kinderen 
kunnen naar het kinderfestival waar voor ze gezorgd wordt. Na de wandeling gaat 
om 17.00 uur de BBQ aan in de tuin bij de Petrakerk.  

 
Wil je je opgeven? Stuur een mail naar zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl of stuur een 
appje naar (06) 2834 6444. Laat even weten aan welke activiteit je meedoet. En 
of er wensen zijn voor de BBQ: vegetarisch of dieetwensen. Fijne zomer en tot de 
27e. De feestclub. 

mailto:zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl
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Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau is in de vakantieperiode van 11 juli tot en met 19 augustus 
alleen op vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt op andere tijden uw 
bericht inspreken op (0318) 595 203 of mailen naar kerkelijkbureau@pkn-
veenendaal.nl. 
 
Kijkcijfers dienst 10 juli 2022 
Direct: 121   Opname: 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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