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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen  
Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, leven. Groen drukt verwachting uit: 
"Eens komt de grote zomer”. We gebruiken de kleur groen tot aan Advent. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Gert Stolk 't Kofschip 23. 
 
Kerkdienst 17 oktober 
Deze zondag staat het gebed uit het Onze Vader centraal: “Uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiedde, als in de hemel ook op de aarde.” 
Belangrijke thema’s worden in deze bede aangesneden: Het rijk van God en de 
wil van God. 
Waarvoor bidden we eigenlijk, als we zeggen: Uw Koninkrijk kome. Waar zien 
we naar uit? Wat is dat Koninkrijk van God? 
En de wil van God? Hoe kom je die op het spoor? Wat is dan wel of niet de wil 
van God? En hoe verhoudt die zich tot mijn wil? 
Na de dienst ben je welkom bij mij aan de koffietafel om hierover door te praten. 
Ds. Coby de Haan 
 
Aandacht voor elkaar: 
Rie den Doelder. Kerkenwijk 62, heeft enkele weken geleden een fietsongeluk 
gehad. Het herstelproces van haar voet vraagt tijd en geduld. 
Nuyt Visser, Willem Barentzstraat 117, is in het Radboudziekenhuis Nijmegen 
geopereerd aan een oogtumor. 
Mevrouw van den Hoorn, Het Bosje 13M in Elst, heeft onverwacht een 
operatie ondergaan in het ziekenhuis in Ede. 
Mevrouw Joke Middelkoop-Nieboer, Cavansalaan 17, is geopereerd in het 
UMC Utrecht aan een gezwel bij de ruggengraat. 
Anneke Geerken, Rimpelmos 15, wordt aanstaande vrijdag en 17 november 
geopereerd aan haar heup. Daarna zal ze tijd nodig hebben om te revalideren.   
 
We wensen deze mensen, hier genoemd, veel sterkte in alles waar ze door 
heen moeten. Laten we met hen meeleven met onze aandacht en gebeden. 
Ds. Coby de Haan 
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Samen Eten 
Na een lange pauze starten we deze maand weer met de Samen Eten in het 
Trefpunt. We zijn blij dat het weer kan en hopen dat u er ook weer zin in heeft. 
Het is niet alleen voor ouderen maar de opzet is dat jong en oud elkaar ontmoet. 
Onze vaste coördinator Kitty Siebel is na jaren trouwe dienst gestopt. 
We danken haar hartelijk voor haar jarenlange inzet en enthousiasme. 
Ondergetekende neemt het van haar over. 
De datum is vrijdag 29 oktober vanaf 18:00 uur. Kosten € 4,00 per persoon. 
Opgeven t/m dinsdag 26 oktober via: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
of via Tonny van Woerkom tel: 0318-521391  
 
Looproutes in de Petrakerk 
De corona maatregelen zijn weliswaar versoepeld maar in de Petrakerk 
handhaven we de 1,50 meter. We gaan dit besluit heroverwegen als de nieuwe 
ventilatie is geïnstalleerd.  
Daarom een beleefd, doch dringend, verzoek om u aan de door de begeleiders 
aangegeven looproutes te houden: 

• Bij binnenkomst voor het orgel langs door het middenpad naar de door u 
gewenste plaats. Schuif daarbij zover mogelijk door in de banken zodat 
anderen niet voor u langs hoeven. 

• Bij het verlaten van de kerk, rij voor rij, door het middenpad naar voren en 
voor het liturgisch centrum langs naar de avondmaal gang. 

• Houd bij het wachten op de koffie steeds 1,5 meter afstand. 
 

Vacature kerkelijk werker 
Na het vertrek van Mirande van der Wilt is de wijkkerkenraad op zoek naar een 
nieuwe kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 12 uur in de week. U 
kunt aanbevelingen doen door namen van geschikte kerkelijk werkers per mail 
door te geven aan de scriba: zw-scriba@pkn-veenendaal.nl  

 
Voorganger zondag 24 oktober 
Per abuis staat in Samen Eén bij deze zondag de naam van ds. Coby de Haan 
vermeld. Niet Coby, maar ds. Aafke Rijken zal dan in de dienst voorgaan.  
 
COLLECTE 17 oktober VOOR RED EEN KIND 
Help gezinnen om zich te wapenen tegen 
klimaatverandering 
Je kinderen niet genoeg te eten kunnen geven. Dat is 
verschrikkelijk! Helaas is het de harde realiteit voor gezinnen in armoede. We 
zien bij Red een Kind dat klimaatverandering een groot effect heeft op de 
gezinnen in de arme plattelandsgebieden waar we werken. Stel je voor dat je 
een jaar lang keihard werkt om je gezin te eten te geven, maar door extreme 
droogte of juist extreme regens gaat je oogst verloren. Waar haal je dan nog de 
moed vandaan om door te gaan? 

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
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In onze dorpsprogramma’s helpen 
we ouders om meer inkomen te 
verwerven. Omdat de meeste 
gezinnen rondkomen van landbouw, 
bieden we trainingen aan boeren 
over hoe ze de opbrengst van hun 
land kunnen vergroten. Daarin 
helpen we hen ook om zo goed 
mogelijk om te gaan met de 
veranderingen in het klimaat en leren 
we hoe ze op een duurzame manier 

hun voedsel kunnen verbouwen. Met waterpompen op zonne-energie kunnen 
boeren bijvoorbeeld hun land nat houden tijdens extreme droogte. Ook bieden 
we alternatieven voor als de oogst mislukt, zoals het houden van kippen. Die 
kunnen in geval van nood verkocht worden, zodat er toch inkomen is voor het 
gezin. 
Dickson uit Malawi is één van de boeren die we helpen in ons programma. Hij 
vertelt: “Ik weet zelf hoe het is om met honger op te groeien, en dat hoeven mijn 
kinderen hopelijk niet meer mee te maken.” Lees zijn verhaal op 
www.redeenkind.nl/speciaal. Helpt u mee om arme gezinnen te beschermen 
tegen klimaatverandering? 
 

Gebruik Kerktaxi 
In overleg met het kerkelijk bureau zijn afspraken 
gemaakt om ook de kerktaxi’s weer te gaan laten rijden.  
U hoeft zich niet aan te melden bij kerktijd.nl maar telefonisch bij het Kerkelijk 
Bureau 0318-595203 of de coördinator van de Kerktaxi 06-19188898. 
Hiervoor houden we per zondag 4 zitplaatsen vrij voor 3 gemeenteleden en 1 
chauffeur. De gemeenteleden moeten wel een mondkapje dragen in de kerktaxi 
net als bij het openbaar vervoer. 
De aanvraag moet vóór vrijdag 11:00 uur gedaan zijn zodat de chauffeur tijdig 
ingelicht kan worden wie hij of zij op moet halen. Mocht u gebruik maken van 
een hulpmiddel, rollator of rolstoel, meld dit dan zodat we de juiste auto met 
chauffeur in kunnen zetten. 
Ik hoop dat het voor u allen duidelijk is en hoop u weer snel in de Petra kerk te 
begroeten. Mocht u vragen hebben hoor ik dit graag. 
Coördinator Kerktaxi, Martie Thomassen 
 
Nieuws van HipHelpt 
Gods liefde doorgeven en zichtbaar maken 
door beschikbaar te zijn voor mensen in 
Veenendaal die hulp nodig hebben, juist ook 
buiten de kerkmuren. Dat is onze missie. Wij 
willen kerkleden in staat stellen hulp te bieden 
aan mensen in hun buurt. HipHelpt weet waar hulp nodig is en geeft dat door 
aan kerkleden die vrijwillig hulp willen bieden.  
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Doordat bijna alle kerken in Veenendaal ons steunen met vrijwilligers en 
financiën kunnen wij de meeste hulpvragen die binnenkomen koppelen aan een 
hulpbieder uit een kerk. Dit jaar hebben we al veel meer hulpvragen binnen 
gekregen dan heel vorig jaar. Soms zijn er hulpvragen waar we niet direct een 
hulpbieder voor hebben. Dan proberen we samen te werken met kerken door de 
specifieke hulpvraag ook onder de aandacht te brengen van kerkleden die (nog) 
geen hulpbieder bij HipHelpt zijn. Dat levert mooie samenwerkingsacties op!  
Zo is een slechtziende geholpen om naar de voedselbank en weer naar huis te 
komen. Er is schoonmaakhulp gevonden voor een paar weken. Verder is er 
opruimhulp geboden, hulp met de post bijhouden, hulp in de tuin, een kastje 
ophangen en behangen. Ook hebben we regelmatig vragen voor een 
koffiemaatje of iemand die met enige regelmaat gezellig wil wandelen. Soms 
lukt het om hier iemand voor te vinden, maar dit zijn vaak vragen die blijven 
liggen. Deze mensen die weinig netwerk hebben en graag wat meer onder de 
mensen zouden willen komen, zouden wij ook graag willen helpen aan wat meer 
contact. 
Lijkt het u leuk om af en toe een kopje koffie met iemand te drinken of om 
bijvoorbeeld een wandeling met iemand te maken over de markt? Schrijf u dan 
in als hulpbieder bij HipHelpt Veenendaal, u bent nodig! Ook als u bijvoorbeeld 
liever een keer bij iemand schoonmaakt, een plank ophangt of een keer iemand 
naar het ziekenhuis vervoert bent u van harte welkom als hulpbieder bij 
HipHelpt.  
Voor meer informatie over wat we doen, hoe we werken, hulp aanvragen of 
inschrijven als hulpbieder, kunt u terecht op onze website 
www.hiphelpt.nl/veenendaal of u kunt een van onze helpdeskmedewerkers 
bellen op dinsdag- of donderdagochtend op 0318 24 01 84.  Ook kunt u terecht 
bij de contactpersoon van HipHelpt in uw kerk.   
Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen als nieuwe hulpbieder! 
 
Kijkcijfers onlinedienst 10 oktober: 
Direct 189, Opname 100 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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