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Mededelingen 

Kleur van de zondag: wit 
De kleur van reinheid, licht en feest. 
 
Een nieuw jaar 
Het allereerste wat ik mag doen is u een gelukkig nieuw jaar wensen! 
 In de kerkdienst van 2 januari kunnen we helaas elkaar niet de hand schudden, 
en fysiek elkaar ontmoeten. Maar er zijn gelukkig vele andere manieren waarop 
je elkaar wel de beste wensen voor 2022 kan doorgeven! 
 
Kerkdienst 2 januari 
Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van 
Mattheus en de Jakobusbrief, dat onze woorden daden moeten zijn. 
Nu in het begin van dit nieuwe jaar wil ik in mijn preek daarbij stil staan. 
Vaak hebben we mooie wensen, goede voornemens, prachtige woorden, maar 
zetten we die om in daden? Hoe doe je dat eigenlijk?  
In deze dienst zal de zanggroep zingen. Ytsen Wielstra is organist. 
We nemen na de zegen afscheid van Marieke Muijen.  
Ds. Coby de Haan 
 
Afscheid ds. Marieke Muijen 
Zondag 2 januari nemen we als wijkgemeente afscheid van ds. Marieke Muijen. 
Het is voor haar en voor ons allemaal erg jammer dat we dit in een vrijwel lege 
kerk moeten doen en dat er daardoor geen gelegenheid is persoonlijk afscheid 
van Marieke te nemen. We hopen dat u en jij er wel online bij zult zijn om dit 
afscheid mee te beleven. Mocht u Marieke een kaartje willen sturen dan is dit 
haar adres: Scheeringlaan 13, 4001 WH Tiel.  
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Bove Zandstraat 6 
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Actie kerkbalans 15 t/m 29 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 uw bijdrage wilt wijzigen, kunt u dit aangeven op het formulier, uw 

handtekening zetten en in de bijgesloten antwoordenvelop doen. 

2. Als u de voorbedrukte bijdrage van vorig jaar gelijk wil houden, hoeft u 

niets te 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 terug sturen:                                                                                                             
De bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone 
brievenbus gedaan worden, maar om kosten te besparen hebben we 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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Schrijfactie: Mexico moet onderzoek doen naar marteling. 
 
José Eduardo Ravelo belde op 23 juli 2021 zijn moeder om 
te zeggen dat de politie hem twee dagen eerder had opgepakt. 
Hij vertelde haar dat agenten hem sloegen en seksueel 
mishandelden. De 23-jarige José overleed een paar dagen 
later aan inwendig letsel. 
 

Geen gedegen onderzoek. 
Nadat José’s moeder het verhaal in augustus naar buiten bracht meldden 
autoriteiten dat José was opgepakt omdat hij onder invloed van drugs was. De 
openbaar aanklager liet eind oktober weten dat José niet door de politie is 
gemarteld. Maar het onderzoek is nog niet afgerond en de autoriteiten weigeren 
de internationale richtlijnen voor onderzoek naar marteling toe te passen. 
  
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 februari 2022 naar de autoriteiten in Mexico. Roep hen op grondig 
onderzoek te doen naar de beschuldigingen van marteling, seksuele 
mishandeling en buitensporig politiegeweld tegen José Eduardo Ravelo. 
 
Link naar voorbeeldbrief voor Mexico 
 
 
Kijkcijfers onlinediensten kerst 2021: 

Direct   Opname  
Kerstnacht 24-12 218 163  
1e kerstdag 25-12 295 120 
2e kerstdag 26-12 148  84 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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