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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: paars 
Deze zondag wordt ook wel ‘Zondag Rorate’ genoemd. Van oorsprong 
zijn Rorate Caeli (dauwt hemelen) de eerste woorden van het gregoriaanse 
gezang voor de mis op de zondag van vierde advent. Zondag Rorate is de 
adventszondag waarop het begin van kerst al te voelen is. Je zou het kunnen 
zien als de dageraad van kerst. De tekst ‘dauwt hemelen’ is afkomstig uit Jesaja 
45:8. Het drukt het verlangen naar de komst van de Messias uit. 
 
Van de Bloemengroep: 
Met de KND volgen wij de verhalen van Lucas. Geïnspireerd door het 
kaarsenlied, “God laat Zijn Licht hier stralen, Hij komt ons tegemoet”, hebben wij 
als basis gekozen voor het beeld van de zon. Elke week is er een symbool in 
verwerkt dat verwijst naar de lezing van de zondag. 
Deze week: We zien Zacharias. Zijn zoon is geboren en hij kan weer spreken: 
Johannes is zijn naam. Het Sint-Janskruid verwijst naar Johannes; de 
Amaryllisbloem met geopende kelk verbeeldt het zingen van een danklied voor 
de Heer.” 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Boudewijn Bos Rietzanger 14 
 
Open Kerk 
Op de tafel in de hal liggen diverse maten posters en flyers voor de komende 
kerst en met name de 2e kerstdag De Open Kerk.  
Neem u gerust, alstublieft zelfs, mee om uit te delen in uw en jouw 
omgeving!!!!! Bvhd!  Jij en u is natuurlijk ook van harte welkom! 
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Vanuit de wijkkerkenraad: 
 
Personele bezetting 
We zijn blij u te kunnen melden dat ds. Aafke Rijken bereid is het komende jaar 
het ouderenpastoraat op zich te nemen voor 12 uur. Na het vertrek van Mirande 
van der Wilt is daarmee de zorg voor de 80-plussers onder ons weer tijdelijk 
ingevuld.  
Het is ook fijn dat ds. Loes Kraan haar tijdelijk contract als ambulant predikant 
met nog enkele maanden heeft willen verlengen. Zij zal nog tot eind februari aan 
onze wijkgemeente verbonden blijven. Om na die tijd de pastorale zorg in alle 
secties te kunnen waarborgen is er een vacature uitgezet voor een kerkelijk 
werker voor 20 uur, die ons voorlopig voor een jaar kan ondersteunen.  
In de tussentijd heeft Paul Stegenga op vrijwillige basis tijdelijk zijn diensten 
aangeboden ter ondersteuning in het (crisis)pastoraat. Paul is geregistreerd 
kerkelijk werker en lid van onze gemeente. We zijn blij met zijn aanbod. Paul zal 
in voorkomende gevallen ondersteuning bieden aan het pastorale team, met 
name in sectie 3 en 4.  
Over de personele bezetting op de langere termijn hopen we u binnenkort te 
informeren.  
 
Met het oog op de kerstvieringen 
Nu de avondlockdown is verlengd, hebben we besloten de kerstavonddienst op 
24 december alleen online te verzorgen. Voor deze dienst worden dus geen 
uitnodigingen via Kerktijd verstuurd. Tot 14 januari zijn er verder ook geen 
avondactiviteiten in het kerkgebouw.  
Vanaf komende maandag zullen de uitnodigingen voor de dienst op 1e kerstdag 
verstuurd worden. We vragen u/jou daar z.s.m. op te reageren, omdat daarna 
ook de uitnodigingen voor 2e kerstdag nog verstuurd moeten worden. Houd dus 
de mail goed in de gaten, zodat we kunnen zorgen voor een snelle roulering van 
de uitnodigingen. Alvast dank voor uw/jouw medewerking! 
 
Met een hartelijke groet, 
Carla van Maasakkers, scriba  
 
Vactures 
Op de website vindt u onder “Over Ons” een nieuwe pagina met vacatures. Niet 
alleen de kerkelijk werker maar ook de kerkenraad vacatures voor 
kerkrentmeester(s) en jeugdouderling(en). Een bezoekje waard! 
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Zondag 19 december is de eerste collecte 
bestemd voor Jong Protestant; 
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 punten. 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!  
 
Geen Inn, maar toch open! 
Op tweede kerstdag is de Petrakerk open als Open Kerk. Geen spelletjes, wel 
warme choco en er iets lekkers erbij. Voor de kinderen is er limonade, een kleur- 
en/of bouwplaat en een zoektocht. Vanaf 14 uur tot 16.30uur. Welkom! 
Voor de ouderen/volwassenen/ grote kinderen onder ons; zij kunnen de 
Kerststallen expositie bewonderen! Er zijn er zo’n twintig uit diverse landen en 
culturen. Meer info; Jan van de Pavert, 06 429 36 560  

 
Veertigdagentijd 2022 ZuidWest 
De Veertigdagentijd 2022 komt er weer aan. Deze periode loopt van woensdag 
2 maart tot en met zaterdag 16 april. Op zondag 17 april 2022 is het Pasen.  
Dit betekent uiteraard ook weer de start van de jaarlijkse vastenactie. Hiervoor 
wordt jaarlijks een doel gekozen. Vorig jaar stond de actie in het teken van 
“Zorgwoningen De Goede Reede”. De verschillende acties voor dit doel waren 
zeer succesvol! Dat gold voor de opbrengst en ook zeker voor de deelname aan 
de (online) activiteiten.   
Graag stellen wij jou en u in de gelegenheid om ook dit jaar een doel aan te 
dragen voor het vastenproject 2022. Een motivatie hierbij is wenselijk.  
Ideeën met een eventuele motivatie kunnen tot vrijdag 24 december worden 
gestuurd naar zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl.  
Mede namens de vastenactiecommissie 2022 alvast hartelijk dank voor de 
aangedragen ideeën!  
Maarten de Bruijn, Adri Cardol, Hilda Doolaard, Tineke Flier, Laurent-Jan van 
den Ham, Gré Westerhof en Harriëtte Notenbomer  

http://www.kerkinactie.nl/kerst
mailto:zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl
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Actie kerkbalans 15 t/m 22 januari 2022     
Namens de commissie kerkbalans en het 
College van kerkrentmeesters laten wij u 
weten dat we het komende jaar de actie 
kerkbalans anders zullen verwerken en 
uitvoeren. 
U krijgt net als andere jaren de flyer, het 
toezeggingsformulier voor de vrijwillige 
bijdrage met op de achterkant meer 
informatie en de antwoordenvelop via de 
Samen Een bezorger/ster in uw brievenbus of via de post in uw brievenbus.                                                                                                                                          
Dit betekent dat het door u ingevulde formulier ook niet meer bij u opgehaald 
wordt.  
We gaan het nl op onderstaande wijze doen: 
1. Als u de voorbedrukte bijdrage van vorig jaar gelijk wil houden, hoeft u niets 

te doen. 

2. Als u uw bijdrage wil verhogen of verlagen, kunt u dit aangeven op het 

formulier, uw handtekening zetten en in de bijgesloten antwoordenvelop 

doen. 

3. Als uw bankrekeningnummer en/of mailadres niet meer klopt, of als het er 

niet op staat wilt u het formulier dan ook aan ons terug sturen. 

Mogelijkheden voor het terugsturen:                                                                                                                       
De bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone 
brievenbus gedaan worden, maar om kosten te besparen hebben in beide 
wijken een aantal adressen waar de envelop in de bus gedaan kan worden, 
deze adressen kunt u op de achterzijde van het toezeggingsformulier lezen.       
 
Actie kerkbalans digitaal:                                                                                                                                              
En er is een hele nieuwe manier, dat is geven via de PGV app, in de app is een 
groep aangemaakt: Kerkbalans 2022. Als u/ jij op deze manier wil gaan geven, 
ga dan in de app naar uw profiel, klik op het icoontje Kerkbalans en vraag om 
toegang. Het is een pilot, we zijn nog niet 100% zeker dat het gaat lukken, maar 
de intentie is er.                                                                                                                                           
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie. 
 
Vriendelijke Groet, namens de leden van de commissie kerkbalans. 
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Vrijwilligersbijeenkomst 
Enige tijd geleden opperde het moderamen van de wijkkerkenraad om een 
vrijwilligersbijeenkomst te organiseren met als streefdatum zaterdag 15 
januari a.s. Een prima idee natuurlijk en het kostte ook geen enkele moeite daar 
een werkgroepje voor te organiseren. 
Echter we werden al snel ingehaald door de corona beperkingen en om die 
reden heeft de werkgroep als een van de eerste besluiten de datum, voorlopig, 
maar verplaatst naar zaterdagmiddag 19 februari 2022. 
Dit bericht heeft in ieder geval als doel om die datum te reserveren als u op de 
een of andere manier als vrijwilliger betrokken bent bij wijkgemeente ZuidWest. 
Binnenkort zullen we gaan inventariseren via de voorzitters en coördinatoren 
van alle bij ons bekende werkgroepen, commissies, etc. om vast te stellen op 
hoeveel mensen we mogen rekenen. 
De werkgroep: Ilona, Alina, Harriëtte, Reiny, Marcel, Adri 
 
Kijkcijfers onlinedienst 12 december: 
Direct 205, Opname 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

