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Mededelingen 
 

Zondag 19 juni is de eerste collecte bestemd voor Stichting Mercy Ships 
Holland. 

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te 
veranderen en landen te 
dienen. Zo brengen ze hoop 
en genezing naar vergeten 
armen. 
Het werk van Mercy Ships 
bestaat uit veel verschillende 
medische programma’s, 

zoals bv. mond-kaak- en aangezichtschirurgie, 
plastische chirurgie, tandheelkunde en oogoperaties.  
Daarnaast zijn er ook trainingsprogramma’s voor lokaal medisch personeel en 
ook landbouwtraining.  
Het allereerste schip werd in 1978 gekocht. Dat was een Italiaans cruiseschip. 
Dit schip is in gebruik geweest tot 2007 onder de naam Anastasis. Daarna zijn 
er ook andere schepen aangekocht en inmiddels is er een nieuw schip 
gebouwd. 
Er is al veel goed werk gedaan. Bijvoorbeeld op het eerste schip zijn  
-meer dan 18.800 operaties uitgevoerd zoals oogoperaties, orthopedische  
operaties en gezichtsreconstructies.  
-meer dan 88.600 mensen behandeld in medische klinieken aan wal 
-meer dan 137.000 tandheelkundige behandelingen uitgevoerd 
-meer dan 4.000 lokale medische professionals getraind die op hun beurt weer 
anderen konden trainen 
-meer dan 60.000 mensen voorlichting gegeven in basis gezondheidszorg 
-meer dan 540 bouwprojecten uitgevoerd zoals scholen, klinieken, delen van 
ziekenhuizen, kerken, weeshuizen en waterputten 
Met de collecte steunen we dit werk van Mercy Ships! 
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Aandacht voor elkaar 
Alina Eefting , Jac. P Tijssellaan 98, is enkele dagen opgenomen geweest in het 
ziekenhuis. Gelukkig is ze nu weer thuis. Het gaat nu redelijk naar 
omstandigheden. Gezien de ernst van haar ziekte is ze natuurlijk kwetsbaar.  
We wensen Aline en Frits moed en kracht in dit alles! 
 
Kliederkerk 12 juni 2022: Ik ga op reis en ik neem mee…… 
 

 
 
We hebben zeer geslaagde Kliederkerk 12 juni gehad met kinderen, ouders en 
grootouders,  vanuit de beide PGV kerken en van basisscholen. 
Met een speurtocht, een hindernis baan, je droomvakantie tekenen, een 
interview met Sara over haar reis met Abraham naar het Beloofde Land hebben 
we ons verdiept in: Wat neem jij mee, als je op reis gaat, wat is belangrijk voor 
je? En natuurlijk was er livemuziek, zang en lekker eten en drinken. 
Met een enthousiast team van mensen uit de PGV gaan we in het nieuwe 
seizoen hiermee verder. 
Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw ten Kate, Brederodelaan 38. 
 
Meeleven 
Enkele gemeenteleden meldden zich deze dagen af voor activiteiten of lieten 
weten dat zij door corona aan huis gebonden zijn. Sommigen van hen werden er 
ook goed ziek van. We wensen gemeenteleden die door corona thuis zitten, 
beterschap en goede moed. Ondertussen is het goed om weer alert en 
voorzichtig te zijn en wie hulp kan gebruiken met bijvoorbeeld een boodschap: 
laat even van u horen! 
Anne Stelma - Ribberink 
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Soos in zomertijd. 
Bij de wijkberichten ZuidWest staat onder het kopje "Zomertijd" van ds. Coby de 
Haan een opmerking waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de soos in de 
zomertijd stopt. Dit is onjuist. De soos gaat gewoon de hele zomer door. 
Elke maandagmiddag bent u van harte welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Ellen Maliepaard. 
 
 
Samen Eten in het Trefpunt. 
Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellige maaltijd. 
Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. 
Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep. 
Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee 
gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt 
u dat melden wanneer u zich inschrijft. 
We zoeken ook nog vrijwilligers die mee willen helpen met het koken. 
Vrijdag 24 juni 2022 aanvang 18.00 uur. Welkom vanaf 17.30 uur. 
Opgeven kan tot en met dinsdag 21 juni 2022 
Ingang aan de Dennenlaan 
Kosten 5 euro p.p. 
Email adres zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
Of bellen naar Tonny van Woerkom- Beumer 0318-521391 
 
 
Kijkcijfers dienst 12 juni 2022 
Direct: 127   Opname: 68 

 
 
 

 

 

 

 

 

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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