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Mededelingen 

 
Kerkdienst Vierde Advent 18 december 
Het thema van deze Adventtijd is: Ik kan niet wachten! 

 
                               Simeon in de tempel – Rembrandt van Rijn 
 
Vandaag kijken we, met de kinderen van de kindernevendienst, naar de oude 
Simeon. Deze vrome man heeft zijn leven lang gewacht op de komst van de 
Messias. Toch verliest hij het geloof en de hoop niet, ook al duurt het nog zo 
lang. Simeon mag het meemaken, uiteindelijk: de belofte van God wordt 
vervuld. De Redder wordt geboren! 
Zo lezen we in  Lucas 2: 22-34  hoe Simeon op zijn oude dag het kind Jezus in 
zijn armen mag dragen en God looft.  
Wat een prachtig geloofsbeeld van toe-eigening. 
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Aan deze dienst werkt de cantorij mee onder leiding van Guus Fennema en 
Barbara Coster is onze organist. Wij zingen met hen de lofzang van Simeon. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet “(een Amaryllisbol, mooi opgemaakt in een glazen vaas)” 
De vaas gaat met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar 
de heer Arnold Stuivenberg. 
 
Bloemschikking 
“Ik kan niet wachten!” is het thema van de kindernevendienst in advent. 
De vierde zondag van advent volgen we Simeon en Hanna. Ze hebben hun hele 
leven gewacht op de ontmoeting met Jezus (Lucas 2:22-40). Gods belofte is 
vervuld. De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Gods zegening.” 
 
Aandacht voor elkaar 
Arnold Stuivenberg is ongeneeslijk ziek. Bij hem is geconstateerd, dat hij kanker 
heeft, dat helaas is uitgezaaid. Dit is heel verdrietig voor hem en voor zijn 
moeder Emma Stuivenberg.  
We wensen Arnold veel sterkte toe en Gods kracht in deze moeilijke tijd. Laten 
we meeleven met hem en Emma. Je kunt een kaartje sturen naar Arnold. Zijn 
adres, woonlocatie van Philadelphia, is: Uiverstraat 290 3903 AG Veenendaal. 
 
Betsie Snijder, werd afgelopen week aangereden toen zij 
onderweg was op de fiets. Zij heeft een complexe beenbreuk opgelopen en is in 
afwachting van een operatie. Naast de schrik en de vervelende situatie is ze toch 
ook dankbaar voor de “engelen op haar weg,” die er rondom het ongeluk voor 
haar waren en zijn. 
 
Goed bericht ontvingen we van Mirande van der Wilt - Scholten. 
De laatste scan heeft uitgewezen dat de operatie goed geslaagd is.  
Mirande is blij en dankbaar voor deze uitslag. Er volgen later nog bestralingen. 
We denken aan hen en wensen hen Gods nabijheid en zegen toe. 
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Collecte Jeugdwerk op zondag 18 december  
Jongeren doorleven het kerstverhaal 
Welke afwegingen maakte de herbergier toen 
Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat 
ging er om in de herders toen ze de engelen 
hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen 
toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge 
- een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk- 
organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen 
jongeren in de huid van de personages uit het 
kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging 
om het kerstverhaal op een nieuw manier te 
beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen 
puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk pun- 
ten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw 
bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk 
o.v.v. collecte Jeugdwerk december. Meer informatie kerkinactie.nl/kerst  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
Van de Boekentafel  
Op de valreep nog een prachtig kerstboek. ‘Ze hadden hun schaapjes geteld’ 
van Benny Lindelauf, voor kinderen vanaf 6 jaar. Een klassiek kerstverhaal met  
prachtige illustraties. Voor volwassenen zijn er ook nieuwe boeken:  
Cees Baan - ‘Een schitterend meesterwerk’ over het verband tussen geloof en 
natuur; Hanna Rijken : De choral evensong in de praktijk, en Tim Keller : 
Kerstboodschap.  Na deze zondag neemt de boekentafel even vakantie.  
Op 25 december en 1 januari staat de tafel niet opgesteld. Als U een boek wilt 
hebben kunt U het altijd bij ons bestellen per telefoon of per mail.  
Dick Vogelezang, tel 516203, mail dick.vogelezang@xmsnet.nl 
Namens de Boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/kerst
mailto:dick.vogelezang@xmsnet.nl
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Kijkcijfers dienst 11 december 2022 
Direct: 127 Opname: 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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