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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag paars 
De vierde kaars staat voor de engelen en is een symbool voor vrede. Het was 
tenslotte een onderdeel van de boodschap van de engelen dat de geboorte van 
onze Heer een voorbode was de regering van God, die vrede op aarde belooft 
en welwillendheid naar de mensen waarop Zijn gunst rust. 
 
Over de bloemschikking: 
Met de symbolische schikking volgen wij de 
lezingen van het project van de KND: Het beste 
nieuws. In de vier adventsweken, verbeeld door 
de vier flessen, brengen wij het goede nieuws in 
de wereld. De wereld wordt vormgegeven door 
de bol. Op deze zondag zien we dat de vierde 
fles bekleed is met stro/hooi.  We lezen Lucas 
1:26-38. Een bijzonder verhaal waarin Maria 
bezocht wordt door een engel die haar 
zwangerschap aankondigt. 
De bloembol met knop staat symbool voor de 
verwachting: er is iets moois in aantocht voor de 
hele wereld, voor een ieder persoonlijk. 
 
Kerkdienst vandaag 
Door de lockdown is deze kerkdienst weer helemaal online. 
Op deze vierde Adventszondag steekt Tijn de vier adventskaarsen aan: het 
donker gaat verdwijnen, het licht gaat steeds meer schijnen! Dit is ook onze 
hoop in deze donkere dagen. 
In de preek staat Maria centraal. Lukas vertelt dat Maria een engel op bezoek 
krijgt. Hij geeft haar een boodschap van God door: zij wordt de moeder van de 
Messias. Dat is een grote eer. Dit wordt Maria dus in de schoot geworpen, 
zomaar, uit genade. Daarom wordt ze ook de begenadigde genoemd. Maar kan 
Maria wel blij zijn met dit geschenk? 
We gaan kijken naar een schilderwerk van Fra Angelico: de Annunciatie. Dat 
geeft een eigen perspectief op de betekenis van Maria. 
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In het filmpje van de kindernevendienst, komt ook Maria aan het woord…. Kijk 
maar op de site! 
Aan het eind van de dienst staat ds. Tineke Wielstra in de schijnwerpers.  
Omdat de receptie niet door kon gaan vanwege het coronavirus, vindt nu toch 
online het laatste deel van haar afscheid plaats. We wensen haar, ondanks de 
beperkingen een fijn laatste afscheidsmoment.  
 
Collecte 

           Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de actie: 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... 
Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie 
in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel 
mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, 

zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is 
er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische 
zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel 
geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij 
aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een 
pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het 
aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het 
kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 

Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank!  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Jeen en Bep Kaspers, Bergweg 8. Jeen is al geruime tijd ziek, beiden 
hebben ze corona opgelopen. We wensen hen veel sterkte! 
 
Aandacht voor elkaar 
In de vorige zondagsbrief is het adres van Lenie Haalboom-Sennef 
weggevallen. Hierbij alsnog haar adres: Molenhof 2, kamer 303, 6862EZ 
Oosterbeek 
 
Mevrouw Marja Scholten (Vrekenhorst 62, 3905 VM) heeft door een aangeboren 
hartafwijking ernstige hartproblemen. Zij moet daarvoor een zware operatie 
ondergaan. Deze zou vorige week hebben plaatsgevonden, maar door 
capaciteitsgebrek in het ziekenhuis is de operatie verplaatst naar komende 
week. 
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De heer Scholts (Dichterslaan 38, 3906 EN) is ernstig ziek. Het is nog 
onduidelijk of en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling. Voor hem en de 
familie is het een moeilijke tijd.  
 
Uw meeleven en gebed worden gewaardeerd.   
Roel Keizer, Stermos 3, heeft longkanker. Hij heeft hiervoor deze week een 
ingrijpende operatie ondergaan.  We hopen en bidden voor hem en zijn vrouw 
Annie, dat het goed mag gaan. 
 
Mevrouw Kuipers maakt u/jij heel blij met een kaartje. Haar adres: 
Mevrouw M. Kuipers 
De Meent, Afdeling eem/de grift 
Grote Beer 10 
3902 HK Veenendaal 
 
Petrakerk in kerstsfeer 
U heeft het misschien al gezien, de foto op de achtergrond van de website? De 
foto is gemaakt door Henk Roseboom. De buitenverlichting is het werk van Rien 
Huibers samen met de klusploeg. Jammer dat de Kerkewijk deze periode 
afgesloten is. 
 
Naar aanleiding van de toespraak van premier Mark Rutte op 14 december  
Na deze toespraak stond er een online wijkkerkenraadsvergadering gepland. 
Dat gaf ons de gelegenheid de afgekondigde maatregelen direct met elkaar te 
bespreken. Al snel werd duidelijk dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voelen en gehoor willen geven aan de oproep om de contacten zo veel als 
mogelijk te beperken. Ook vanuit de PKN en door onze burgemeester Kats 
wordt deze oproep dringend onderschreven. Gedurende de lockdown zullen we 
daarom de erediensten weer uitsluitend online verzorgen. Dat geldt ook voor 
de kerstmomenten die volgende week gepland stonden. We betreuren dat 
enorm, maar het is helaas niet anders. De komende weken kunt u dan het 
volgende verwachten: 
 

• Zondag 20 december: online eredienst, aanvang 10.00 uur; aansluitend 
de afronding van het afscheid van ds. Tineke Wielstra 

• Maandag 21 december: online Kerstmoment, aanvang 19.00 uur  

• Woensdag 23 december: online vervanging van Kliederkerst i.s.m. het 
jeugdteam 

• Donderdag 24 december: online Kerstavonddienst, aanvang 21.00 uur 

• Vrijdag 25 december: online Kerstmoment, aanvang 11.30 uur 

• Zondag 27 december: online eredienst, aanvang 10.00 uur 
• Donderdag 31 december: online Oudejaarsavonddienst, aanvang 19.00 

uur 

• Zondag 3, 10 en 17 januari: online erediensten, aanvang 10.00 uur 
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Voor deze online uitzendingen geldt, net als anders, dat u ze op het moment zelf 
kunt bekijken, maar ook op een later moment. Na deze week zal er voorlopig 
ook even geen Open Kerk zijn. Het is afhankelijk van de ontwikkelingen de 
komende weken en de berichtgeving vanuit de overheid op 12 januari wat we 
daarna gaan doen.  
 
Op verzoek van onze burgemeester, mede op advies van de GGD, brengen we 
ook het volgende onder uw aandacht. Uit bron- en contactonderzoek blijkt 
steeds vaker, dat mensen bij elkaar thuis de online erediensten meebeleven. 
Ook deze vormen van contact, hoewel ze wellicht passen binnen de maatregel 
van 2 of 3 personen ontvangen, zorgen zichtbaar voor verspreiding van het 
coronavirus. Vandaar de oproep om dit voorlopig even niet te doen.  
We hopen op uw begrip en wensen u en jou goede moed toe voor de komende 
weken! Laten we blijven omzien naar elkaar. En als u ergens hulp bij nodig 
heeft, laat het ons dan weten. 
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
In het lichtspoor 
Nu wij als gevolg van de lockdown de kerstmomenten in de kerk niet samen live 
beleven, en u dus ook niet zelf uw eigen candlebag kunt plaatsen in het 
lichtspoor in de kerk, hebben we iets anders bedacht, om u toch bij de kerst in 
de Petrakerk te betrekken. 
We nodigen u uit om de komende week een gebedsintentie door te geven, 
zodat we die kunnen uitspreken bij de gebeden tijdens het kerstmoment op 
maandag 21 december en op eerste kerstdag 25 december. 
We zullen in deze vieringen in de kerk, een lichtspoor maken van candlebags. 
Als teken van hoop en verbondenheid. 
 
U kunt uw intentie doorgeven aan: 
ds. Loes Kraan, email ds.clkraan@pkn-veenendaal.nl 
of aan: 
ds. Coby de Haan, email ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl, telefoon: 
0616055455 
 
Vooraankondiging Collecte 24 en 25 december 
Kinderen in de Knel 

School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid 
Op veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor 
kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en 
onverschillig personeel. De School van onze Dromen zet 
zich in om het onderwijs positief te veranderen. 
Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor 

kwetsbare kinderen. Nieuwe lesmethoden bevorderen het zelfvertrouwen en 
creativiteit van de kinderen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo 
nodige zorg, aandacht en liefde te geven. 

mailto:ds.clkraan@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
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Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie de School van onze 
Dromen en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de 
collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. collecte Advent Kinderen in de Knel. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kinderenoekraine  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?                                                                                    
V.I.S activiteit op donderdag 7 januari 2021 gaat door! 
 
Mark de Jager, (jonge theoloog des vaderlands 2020) spreekt in de Petrakerk 
over: 

Theologie, en…? 
 
Hoe denkt deze jonge gemeentepredikant over de relatie tussen theologie en 
maatschappelijke vraagstukken? Is er wel een relatie? Wat houdt hem bezig? 
Wat houdt jou bezig? Hierover willen we met elkaar van gedachten wisselen. 
Ook jouw vraag is van belang! Iedereen bij deze uitgenodigd! Graag nodigen we 
speciaal jongere belangstellenden om deel te nemen en mee te praten. Je vraag 
wordt online beantwoord. Wil je vooraf iets inbrengen? Mail 
hansjmkroon@gmail.com.  
Vanaf 20.00 uur bent u welkom om in te loggen via de site van de Petrakerk om 
zijn lezing bij te wonen en om vragen te stellen.  
 
Kosterlijke oproep 
Enige weken geleden heeft er in de zondagsbrief en in Samen Eén een oproep 
gestaan om de kostersgroep te komen versterken. 
Gelukkig hebben een aantal mensen hier positief op gereageerd zodat er de 
komende tijd voldoende mensen zijn die deze taak willen vervullen, zeker 
zolang wij moeten leven met de beperkingen wegens het virus. 
Als wij ooit terugkeren naar tijden met een volle kerk zullen we mogelijk nog een 
nieuwe oproep doen. 
 Alle mensen die zich nu opgegeven hebben hartelijk dank en veel plezier met 
deze taak. 
Piet Schaap en Wim Schokker 
 
Kijkcijfers onlinedienst 13 december:  
Rechtstreeks 459, Opname 187  
 

 

 

 

 

 

 

 

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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