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Mededelingen 

 
Bij de dienst op Vredeszondag 
Generatie Vrede staat op!  
Dat is het thema en doel van de vredesweek 2022. Met dit thema wil de 
vredesbeweging mensen verenigen die in actie willen komen voor vrede over 
grenzen heen. De vredesduif vliegt rond in de kerk en vliegt naar buiten de wereld 
in. Als geloofsgemeenschap staan ons dromen, liederen en verhalen over vrede 
ter beschikking. Die gaan we ook dit jaar weer inbrengen. 
Op de vredeszondag ben ik de gastvoorganger in de Petrakerk. Samen met leden 
van uw gemeente ben ik al in gesprek om een krachtige viering voor te bereiden. 
Mijn bijdrage ga ik leveren door de uitleg van de Schriften, allereerst. Deze 
zondag sleept Jesaja je mee in zijn droom over de vrede. Jezus verrijkt die met 
aanwijzingen om de droom waar te maken. 
Zelf ben ik actief betrokken bij wat de vrede dient, in kerk, stad en maatschappij. 
Als achtergrond neem ik mee: m’n ervaringen als predikant in het hartje stad van 
Leiden, trekkersrol bij de interreligieuze dialoog en aanjager van zingevende 
verbanden in de stad, gestimuleerd door het Charter for Compassion. 
In de kerk staat deze zondag ook weer de vredesboom, waarin samen met de 
kinderen vredeswensen kunnen worden gehangen. Daarnaast werkt de cantorij 
o.l.v. Guus Fennema mee in de dienst. We zingen bekende en nieuwe liederen 
over de vrede, en eindigen de dienst met een nieuwe feestelijke psalm 150d uit 
de recent verschenen aanvulling op het liedboek: “Psalmen anders”.  
Ds. Ad Alblas 
 
Van de Bloemengroep - Bij de schikking voor de Vredeszondag 
Het thema van de Vredesweek is “Generatie Vrede staat op!” De tweede lezing 
is uit Johannes 12:24 over de graankorrel. Jezus geeft aanwijzingen om de droom 
over de vrede waar te maken. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Helder, Kerkewijk 74d. 
 
Eerste collecte  
De eerste collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk van onze PGV. 
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Collecte Vredeszondag 
Vredeszondag is de eerste zondag van de Vredesweek, ieder jaar door Pax 
georganiseerd in de week rond 21 september, de dag van de Vrede, uitgeroepen 
door de Verenigde naties. Op deze zondag zal er een derde collecte zijn voor het 
vredeswerk in Veenendaal. Onderstaand stukje vertelt iets over dit werk. 
Vredes Initiatief Veenendaal (ViV) is in het leven geroepen door een aantal 
mensen, leden van verschillende kerkgenootschappen, maar iedereen is welkom 
om zich aan te sluiten. Het doel van ViV is, de vrede te bevorderen in de breedste 
zin van het woord en onder de aandacht te brengen van mensen in Veenendaal 
en daartoe ook acties te ondernemen. ViV wordt hierbij ondersteund door Pax 
Nederland, maar niet financieel. Acties worden meestal in de Vredesweek 
georganiseerd, zoals ook dit jaar van 17 t/m 25 september, maar ook nog later in 
het jaar. Activiteiten zijn workshops geven over geweldloze weerbaarheid, een 
vredesconcert, een spreker/ster, inhuren, of film vertonen, een maaltijd 
organiseren van mensen met verschillende nationaliteiten, Walk of Peace, 
Vredeskranten en ander informatiemateriaal bestellen, enzovoort. Voor deze 
activiteiten is geld nodig. ViV is afhankelijk van giften en donaties en daarom 
wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. 
Meer informatie over het werk van ViV is te vinden in nr. 16 van Samen Een en 
op de website van ViV: www.vredesinitiatiefveenendaal.nl. U kunt van de tafel in 
de hal, desgewenst, een vredeskrant meenemen. 
Alvast hartelijk bedankt namens ViV 
 
Programma Vredesweek 
Zaterdag 17 september: Walk of Peace, wandeling met overdenkingsmomenten 
op verschillende plaatsen in het centrum van Veenendaal. Tijd: 14 uur. Startpunt: 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Zondag 18 september: Vredesconcert door het 
Koor “Songs From The Heart”. Folders bij de uitgang van de kerk. Tijd: 19.30 uur. 
Plaats: Het Venster, Vijftien Morgen 2. Donderdag 22 september: Film ‘Freedom 
Writers’. Tijd: 19.30 uur. Plaats: gebouw van het Apostolisch Genootschap, 
Goudmos 2. Zondag 25 september: Muzikale ochtend in het teken van Vrede. 
Tijd: 10 uur. Locatie: gebouw van het Apostolische Genootschap. 
 
Buurten in de kerk - Gesprek met een knapzak 

Lijkt jou het ook leuk om elkaar in de gemeente beter te 
leren kennen, en samen een goed gesprek te hebben? 
Doe dan mee met de Knapzakkengesprekken in het 
Startweekend op zondag 25 september. De bedoeling is 
dat je om 11.00 uur na kerkdienst en koffie met iemand, 
die jij niet (goed) kent, een wandeling maakt. Jullie krijgen 
samen een knapzak, waar voor beiden iets te eten en iets 

te snacken in zit, en een kaartje met vragen. Deze vragen dagen uit iets van jezelf 
te vertellen aan de ander en te komen tot een mooi gesprek samen. Tijdens een 
wandelroute heb je een uur de tijd om zo één persoon uit de kerk beter te leren 
kennen. Ben je niet zo mobiel, kies dan een bankje ergens bij de kerk of op de 
route en voer daar samen het knapzakgesprek. Voor de kinderen is er tijdens het 

http://www.vredesinitiatiefveenendaal.nl/
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knapzakken-gesprek speelgelegenheid en oppas bij het Trefpunt. Na het 
knapzakkengesprek komen we weer samen in het Trefpunt voor een heerlijke 
gezamenlijke lunch. We zijn benieuwd of er 150 mensen in onze gemeente zijn, 
die deze uitdaging aannemen! Meld je aan, graag voor 19 september, dan maken 
wij een knapzak voor je en koppelen wij je aan een ander. Je kunt je inschrijven 
bij Gré Westerhof, (06) 12 65 13 30, grewesterhof01@gmail.com. De organisatie 
is in handen van Anne Stelma, Gré Westerhof en Roselie Minderhoud. 
 
Startweekend 2022/2023 
Zaterdag 24 september 
• Kringloopmarkt 
• Kleedjesmarkt met springkussens 
• Gemeente Barbecue (aanmelden) 
Zondag 25 september 
• Startzondag Eredienst 
• Koffiedrinken 
• Knapzak gesprekken (aanmelden) 
• Lunch (aanmelden) 
Aanmelden voor het startweekend is 
belangrijk zodat we weten wat in te kopen en 
zo min mogelijk verspillen en voor de 
knapzakgesprekken om de juiste personen 
aan elkaar te koppelen. Aanmelden kan op 
www.petrakerk.nl of met de formulieren in de 
hal van de kerk. 
 
Kaarten maken 
Wie komt ons helpen? Dinsdagmorgen 20 september van 9.30 - 11.30 uur gaan 
we weer nieuwe kaarten maken voor onder andere de bloemengroet op zondag. 
Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. 
Materiaal en begeleiding is aanwezig. We zitten in de predikantkamer van de 
Petrakerk. Info: Carla Rovers, (0318) 555 076 of crovers@live.nl.  
 
Viering in de stijl van Taizé 
Meditatie door zingen, Bijbel lezen, gebed, stilte en aansteken van 
kaarsen. Thema: Levend water. Zondag 25 september 19:00 - 19:30 
uur in de Petrakerk, Dennenlaan 5. 
 
Schrijfactie Saudi-Arabië: Waar is Ali Maziad? 
Ali Maziad uit Libanon werkte sinds 2004 met tussenpozen in Saudi-Arabië. In 

augustus 2021 werd hij uit zijn huis in de hoofdstad Riyadh ontvoerd 
door een groep mannen in burgerkleding. Na drie maanden vertelde 
de Libanese ambassade in Riyadh aan Ali’s familie dat hij werd 
vastgehouden door de staatsveiligheidsdienst. Sindsdien ontbreekt 
elk spoor van hem.  
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Zijn familie weet niet waarom hij is opgepakt en of hij nog 
leeft. Ali heeft ernstige problemen met zijn gezondheid, 
waaronder kanker, diabetes en hartritmestoornissen. Voor 
al die ziektes en aandoeningen heeft hij medicijnen nodig. 
Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 oktober 2022 naar de 
koning van Saudi-Arabië. Roep hem op om Ali Maziad 
onmiddellijk vrij te laten. Klik hier om de brief af te drukken. 
 
Goed nieuws: in Egypte is Ahmed Samir Santaway vrijgelaten 
Ahmed Samir Santawy mag de gevangenis in Egypte verlaten nadat hij een 
presidentieel pardon kreeg. Zijn Gentse vriendin meldt dit op Facebook en het 
goede nieuws wordt bevestigd door Amnesty Vlaanderen. Santawy werd in juni 

2021 door een speciale staatsveiligheidsrechtbank 
veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf omdat hij 
‘nepnieuws’ zou hebben gedeeld op sociale media. 
Onder meer de koepel van Vlaamse universiteiten en 
Amnesty International pleitten voor de vrijlating van 
Santawy. Op de website van de VRT laat Wies de 
Graeve, directeur van Amnesty Vlaanderen, weten: 
Samir heeft samen met twee andere mensen een 
pardon gekregen, dat is op de Egyptische televisie 

uitgesproken. ‘We zijn blij en opgelucht, Samir zat vast na onzinnige 
beschuldigingen. Het bewijst hoe slecht het gesteld is met de mensenrechten in 
Egypte. Het zou nooit tot een veroordeling mogen komen.’ 
 
Kijkcijfers dienst 11 september 2022 
Direct: 143   Opname: 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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