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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag : groen 
Groen is de kleur van de natuur in de zomer en drukt verwachting uit: 'Eens 
komt de grote zomer'. Daarmee is groen ook de kleur van Gods barmhartigheid. 
 
Vandaag, 20 juni is de diaconale collecte bestemd voor House of Hope 
 

House of Hope is een professionele 
vrijwilligersorganisatie in Rotterdam-Zuid. Wij zijn er voor 
kwetsbare bewoners die hulp nodig hebben, maar dat 
moeilijk kunnen vinden.  Al meer dan 15 jaar zijn we present 
in de wijk, bouwen we aan langdurige relaties en proberen 
we de talenten van bewoners in te zetten voor de wijk. Zo 
verbinden en versterken we mensen in Rotterdam-Zuid. 
Missie 
Door aan te sluiten bij de leefwereld van wijkbewoners, wil 
House of Hope, in de wijken waar ze actief is, mensen en 
gemeenschappen duurzaam tot bloei brengen, zodat het 

‘gewone’ leven wordt hersteld. Meer leven in de wijk! Dat is ons verlangen. 
Doelstelling 
House of Hope wil inspelen op de behoeften van wijkbewoners. Binnen een 
familiaire setting bevorderen we zelfredzaam, verbindend en participerend 
burgerschap en willen we impact vergroten door ervaringen te delen met 
anderen. We richten ons op de wijk als geheel, met bijzondere aandacht voor 
wijkbewoners die de reguliere dienstverlening en voorzieningen onvoldoende 
weten te vinden. 
Meer informatie is te vinden op https://www.houseofhope.nl/house-of-hope 
Geef aan de collecte of maak een bedrag over op NL52 RABO 0136 2383 35 
t.n.v. Stichting Vrienden House of Hope. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw 
van Offeren-Turkesteen, Julianastraat 36 
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Aandacht voor elkaar 
Dhr. G. de Vries, Edelmanlaan 22, is na een val en een ziekenhuisopname voor 
revalidatie opgenomen in de Charim Revalidatie Veenendaal, ’t Holle Goed 2, 
3901 HB Veenendaal.  Kamer 30. 
 
Huwelijk 
“Wij vieren de liefde”. Zo kondigen Sjoerd van der Wielen en Irene van 
Maasakkers aan dat zij gaan trouwen. Dit huwelijksfeest vindt plaats  zaterdag 
26 juni in de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Aan mij de eer om hun 
huwelijk ‘s middags op deze locatie in te zegenen. En dat doe ik met liefde. 
We wensen Sjoerd en Irene, hun ouders, familie en vrienden een feestelijke dag 
toe. We wensen hen in hun huwelijk veel geluk, gezegend met de liefde van 
God. U kunt dit bruidspaar feliciteren door een kaartje te sturen naar: 
Nieuweweg 101 3905 LJ Veenendaal 
Ds. Coby de Haan 
 
Bedankt 
Bedankt iedereen voor de hartverwarmende kaarten, brieven en berichten die 
wij mochten ontvangen n.a.v. mijn ingrijpende operaties. 
Uw warmte en betrokkenheid hebben Truus en mij goed gedaan in deze 
moeilijke periode. 
Hartelijke groet,  
Jan Bekker 
 
De soos gaat weer van start! 
Beste gemeenteleden, 
Na lange tijd mogen we weer gaan beginnen met de soos. 
Op maandag 21 juni vanaf 14.00 uur willen wij de gelegenheid bieden om 
samen een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar te praten. Onze 
ervaringen met alle beperkingen van het afgelopen jaar een beetje los te laten 
en weer fijn samen zijn. Ook willen we dan bespreken hoe we de 
zomerbijeenkomsten gaan invullen. 
Wij kijken er naar uit u weer te zien in het Trefpunt. 
Alie Hendriksen, Corrie Blok en Ellen Maliepaard. 
 

Open Kerk in de Petrakerk 
Zoekt u een persoonlijk moment van bezinning of inspiratie?  Ook in de  
zomermaanden is de Petrakerk open voor een moment van stilte, voor  
persoonlijk gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk  
gesprek. U bent van harte welkom op:  
dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en donderdagavond van 
19.00 – 20.00 uur. 
Dinsdagmiddag en donderdagavond kunt u in de ontmoetingsruimte of in de  
tuin van de kerk ook deelnemen aan een gespreksgroep. Er is koffie en  
thee. 
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Goed nieuws van de kindernevendienst en de oppas! Op 27 juni en 11 juli is 
er kindernevendienst en oppas! Om meer mensen de kans te geven in de kerk 
de dienst bij te wonen, hebben we besloten dat de kinderen van de 
kindernevendienst de hele dienst bij ons in het Trefpunt hun eigen bijeenkomst 
hebben. Samen luisteren naar een verhaal, zingen, iets lekkers eten en drinken, 
elkaar opnieuw ontmoeten. Wij hebben er zin in! De kinderen mogen via de 
hoofdingang naar binnen komen en meteen doorlopen naar het Trefpunt. U 
hoeft hen niet op te geven, maar een mailtje is wenselijk. 

Ook de oppas kinderen zijn weer welkom. Zij mogen via de ingang aan de 
Dennenlaan gebracht worden. 
Let op, meld de kinderen niet aan via kerktijd, maar via een mail naar 
 zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl. 
Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als hun papa en mama nog niet naar 
de kerk mogen! We hopen jullie allemaal te zien!  
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst. 
 
Overstappen ! 
Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool, 

Na alweer een raar Coronajaar gaan jullie toch de 
overstap maken van Basisschool naar het Voorgezet 
Onderwijs, een spannende stap! 
Wij, als Kindernevendienst, hebben alweer een leuk idee 
voor de Overstapdienst van zondag 4 juli as. 

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Wilma (06 46 44 54 16) 
Groetjes van de Leiding van de Kindernevendienst. 
 
PS:  vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes en ooms.. weten jullie nog kids die 
de overstap gaan maken en die het leuk vinden om mee te doen.. meld ze dan 
bij ons aan. 
 
Kijkcijfers onlinedienst 13-06-2021 
Direct 226, Opname 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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