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Mededelingen 

 
 

 

Het definitieve programma  

Zaterdag 18 september a.s. 

10:00 – 15:00  Kringloopmarkt met broodjes warme worst tijdens de lunch 

11:00 – 14:00  Kleedjesmarkt voor de kinderen. 

17:00 – 19:00  Gemeente BBQ 

19:00 - … Nacht zonder dak voor Teens Together 
 

Zondag 19 september 

09:30 – 10:15  Startzondag dienst o.l.v. ds. Coby de Haan 

10:15 – 11:00 Gemeente koffie met wat lekkers 

11:00 – 13:30 Activiteitenprogramma met een fietstocht, wandeling, 

minimusical voor kinderen, gezellig samenzijn in Het Trefpunt. 

13:30 – 14:00 Opvoering van de minimusical (Josef!) 
 

Het hele weekend zijn er springkussens voor de kinderen. Verder worden de 

activiteiten beperkt door de corona maatregelen: 

• Voor de activiteiten moet u zich aanmelden, dat kan via de website, 

formulieren in de kerk of als onderdeel van deze zondagsbrief 

• De Kringloopmarkt is bij de gemeente Veenendaal aangemeld als 

doorstroom evenement en daarvoor is ook een coronaplan opgesteld en 

ingediend. Dat betekent handen ontsmetten, 1,5 mtr afstand, looprichtingen 

en begeleiders. 

• Om op zondagmorgen zoveel mogelijk mensen te ontvangen schakelen we 

ook Het Trefpunt in (+40) met een directe verbinding naar de kerkzaal 

zodat u direct door kunt naar de Gemeente koffie. Als de kerk vol is 

verwijzen we u naar Het Trefpunt. 

• Voor de zondag was het te ingewikkeld om voor een corona veilige lunch te 

zorgen dus vriendelijk verzoek om die zelf mee te nemen. 

Startweekend informatie 

Zondagsbrief 

 

3e jaargang, nummer 15 

 
Zondag 19 september 2021 
14e zondag van de zomer 

Startweekend 2021 

https://www.petrakerk.nl/startweekend2021
https://www.petrakerk.nl/startweekend2021
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Startweekend “ONZE TOEKOMST”  
Dit weekend kun je als gemeentelid op allerlei momenten meedoen in zeer 
verschillende activiteiten. 
Houd je van fijn kijken, en kringloopspullen kopen, dan kun je terecht op de 
zaterdag. Houd je van BBQ dan kun je op het eind middag gezellig mee eten. 
Kinderen kunnen fijn springen op springkussens. 
Op zondag is er eerst een kerkdienst, daarna is er koffie en thee met “baksels” 
erbij. Tijd om elkaar te ontmoeten, na 1,5 jaar! 
Zondag kun je verder picknicken in de tuin, er is een wandel- en fietsroute.  Voor 
de kinderen is er een “Nacht zonder Dak” gepland, van zaterdag op zondag en 
een minimusical op zondagmiddag. DOE MEE! Kijk op de site voor meer 
informatie, ook hoe jij je kunt aanmelden. 
Dit startweekend zoeken we de verbondenheid met elkaar, niet alleen in de 
zondagse kerkdienst, maar juist ook in al die andere activiteiten die de 
startweekendcommissie heeft georganiseerd.  
We willen toch graag een bruisende, levende gemeente zijn?   
Ik hoop dat we, nu er meer mogelijk is, in de gemeente elkaar beter leren 
kennen, meer met elkaar delen, ook met diegene waar we anders nooit mee 
spreken. Stap op hem, op haar af!  Laten we bouwen aan een gezamenlijke 
toekomst als wijkgemeente: ONZE TOEKOMST!  
Ds. Coby de Haan 
 
Kerkdienst op startzondag 
Vandaag op de Startzondag, staan we vanmorgen, midden in het actieve 
startweekend, met elkaar stil bij het thema van deze dienst: Onze toekomst. 
We willen jou/u de volgende vragen stellen: 
Wat is voor jou belangrijk als je nadenkt over onze toekomst? Waar bid je 
voor? Wat moeten we doen voor onze toekomst? 
App jouw/uw antwoord naar: 06-52611733. De antwoorden worden 
weergegeven in een tekening. Het eindresultaat wordt aan het eind van de 
dienst zichtbaar en zal het komende seizoen op diverse manieren terugkomen. 
Ds. Coby de Haan 
 
Kleur van de zondag: groen 
Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, leven. Groen drukt verwachting 
uit. 
 
Bij de bloemschikking: “Van U is de toekomst” 
Een symbolisch bloemstuk “lees” je van links naar rechts, net zoals je een tekst 
van links naar rechts leest. Aan de linkerkant zien we bloemen die naar rechts 
kijken. Daar zien we knoppen/zaaddozen als beeld voor de toekomst. Het oogt 
nu nog dor, maar het bevat de belofte van een nieuw begin! 
 
 
 
 



3 

 

Rectificatie adres huwelijksjubileum. 
Martin en Liesbeth Mentink zijn zondag 19 september, op onze startzondag dus, 
25 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte daarmee! 
Het staat ook in Samen Een, maar daar staat een fout huisnummer.  Dus als u 
hen een felicitatiekaart stuurt, dan graag naar Smetanadreef 3 3906 CV 
Veenendaal. We hopen dat ze veel felicitaties uit de gemeente krijgen op het 
goede adres ☺ 
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Smits-Rosier is na een val opgenomen geweest in het ziekenhuis in 
Ede. Zij verblijft nu voor revalidatie in het revalidatiecentrum Norschoten 
Klaverweide 1 in Barneveld.  We wensen haar sterkte en moed in dit 
herstelproces. 
 
Mevrouw Margreeth Cornelisse, Meester Doctor Schokkingstraat 123 heeft 
geheel onverwacht haar man, Alex van den Berg, verloren. Haar verdriet en 
gemis is groot. Laten we haar opdragen in onze gebeden. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Rien Groot, Betje Wolfflaan 27. Hij verblijft in zorginstelling Vilente 
Mooi-Land Utrechtseweg 425 te Doorwerth 
 
 

 
 
 

Zingen is leuk!! 
Doe mee met kinderkoor “JOY”. 

We zijn weer begonnen. 
We houden van zingen en gezelligheid. 

Naast christelijke liedjes zingen we ook andere vlotte kinderliedjes. 
 

Wij repeteren elke vrijdagavond in de Petrakerk (Trefpunt)  
van 18.45 uur tot 19.45 uur. 

In de schoolvakanties hebben we vrij. 
 

Kom zing mee met “JOY” 
Iedereen is welkom! Voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar. 

 
Informatie en aanmelden: Jolanda Fennema, tel. 523082, fennema1965@gmail. 
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Vredesweek 
Dit jaar is de Vredesweek van 18 t/m 26 september. Ook in ZuidWest willen we 
hier aandacht aan schenken. Vrede is nooit vanzelfsprekend en verdient onze 
blijvende aandacht en inzet! 
Tijdens het startweekend en de open-kerk-momenten staat in deze week de 
vredesboom in de kerk. Hang deze vol met uw wensen en goede ideeën voor 
vrede! 
In de dienst van 26 september willen we deze wensen en ideeën een plaats 
geven. Vrede zal in deze dienst dan sowieso een belangrijk thema zijn. We 
lezen uit Marcus 9, waarin we onder meer horen hoe Jezus een kind in het 
midden plaatst als de leerlingen onderling uit proberen te maken wie van hen de 
belangrijkste is. 
Dit is extra mooi omdat in deze dienst ook Thom (Thomas Pieter) Hermans 
gedoopt wordt! 
Voor de kinderen is er in de kindernevendienst een leuke creatieve activiteit die 
bij het thema ‘Vrede’ aansluit. 
Tijdens deze week en later dit jaar is er nog meer te doen in Veenendaal rond 
het thema van de Vredesweek: ‘Inclusief Samenleven’: 
 
Walk of Peace, een wandeling door het centrum van Veenendaal met 
rustmomenten, waarop mensen met verschillende achtergronden iets vertellen 
over hun leven, of over vrede. 
Verzamel- en vertrekpunt…………… boven aan de markt bij de Oude kerk. 
Datum en tijd…………………………. zaterdag 25 september a.s. om 14.00 uur. 
 
Lezing over Ruth door PAX-medewerker Edwin Ruigrok, waarbij hij de 
verbinding zoekt naar een inclusieve samenleving.  
Plaats………………………… het gebouw van Het Apostolisch Genootschap, 
Goudmos 2 in Veenendaal 
Datum en tijd…………….  zondag 26 september om 10.00 uur. 
Aanmelding noodzakelijk i.v.m. het aantal toegestane personen, maar ook via 
livestream te volgen, eventueel op een ander tijdstip. 
In de komende maanden staan nog op het programma: een vredesmaaltijd, een 
film over vrede en een activiteit omstreeks de kerstdagen.  
Via Samen Een zal u daarover t.z.t. bericht krijgen. 
Voor aanmeldingen voor de lezing van Edwin Ruigrok en/of eventuele vragen 
kunt u terecht bij Elly Dijkstra-Groenewegen 
Email:  ellygroenewegen@gmail.com 
Mobiel: 06-24544062 
Ook voor aanmeldingen voor nieuwe leden van onze vredesbeweging ViV bent 
u op dit adres van harte welkom. Graag tot ziens! 
 
 
 
 
 

mailto:ellygroenewegen@gmail.com
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Extra collecte op 26 september 

In het kader van de vredesweek van 18 t/m 26 september dit 
jaar is er op zondag 26 september een extra collecte voor het 
vredeswerk van de plaatselijke Vredesbeweging, Vredes 
Initiatief Veenendaal. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
De diaconie. 

 
 
NBV 21 
Op 13 Oktober verschijnt de nieuwe Bijbelvertaling van het NBG, onder de 
naam NBV21. 
Voor de gemeenteleden van ZuidWest liggen op de tafel in de hal een aantal 
NBG folders over deze nieuwe Bijbelvertaling. 
 
 
 

 
Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 

 
Op dit moment zoeken we voor de wijk in het Petenbos rondom rond om de 

paddenstoelen, zwammen, kruiden en bessen straten. Het gaat om een kleine 
70 adressen. 

 
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor.                                                                                                                 

Als je denkt: dit lijkt me wel wat…… 
Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan 

contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau. 
Ook voor op de reservelijst willen we graag nieuwe namen, dus geef je op! 

 
tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

 

 
 
 
 

https://vredesinitiatiefveenendaal.nl/wp-content/uploads/2018/06/ViV-logo-512.jpg
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Kliederkerk is voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Je kunt je 
aanmelden bij Coby de Haan, via de mail:  
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl     of telefonisch 06-16055455 

mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl


7 

 

 
 
Kijkcijfers online dienst 12 september:   
Direct 191    Opname 162 
 
 
Van wie? 
 

Deze jas hangt al twee weken in de hal van 
de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

