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Mededelingen 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Hanneke Peters. 
 
Meeleven met… 
We blijven in gedachten verbonden met Saskia van der Heide. De eerste 
chemokuren die Saskia onderging, hebben helaas niet het gewenste resultaat 
gehad op de eerder ontdekte hersentumor. In het ziekenhuis wordt nu gekeken 
naar vervolgstappen in de behandeling. Saskia, Frans en hun familie blijven in 
onze gedachten en in ons gebed.  
 
Bloemschikking 
Het thema ‘Op weg in het Licht’ wordt verbeeld door het bladen de bloemen, aan 
de voet van de kandelaar, die van donker naar licht verlopen. Ook de stenen en 
het blad op tafel verwijzen hiernaar. 
 
Adventsproject 'Ik kan niet wachten' 
Lieve kinderen, vanaf volgende week 
zondag kunnen wij niet wachten op jullie! 
We gaan starten met het adventsproject. De 
tijd van advent is een tijd van wachten. Het 
woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we 
wachten op de komst van Jezus. We zien uit 
naar zijn geboorte en zijn komst als mens op 
aarde. Dat vieren we met Kerst. 
Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd 
ook op dat Hij terugkomt uit de hemel.  
Tijdens de korte kindernevendiensten gaan we aan de slag met activiteiten die te 
maken hebben met wachten. We kijken uit naar jouw komst!  
Groetjes, de leiding van de kindernevendienst 
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Kerstmiddag 
De diaconie organiseert woensdag 14 december a.s. een gezellige middag om 
elkaar te ontmoeten in Kerstsfeer. Bent u 75 jaar of ouder dan bent u van harte 
uitgenodigd in ’t Trefpunt. Vanaf 14.30 uur bent u welkom om samen met ons te 
genieten van een high tea.  
Achter in de kerk ligt een intekenlijst, daarop kunt u uw gegevens invullen en 
aangeven of u vervoer nodig heeft. Tot 1 december kunt u zich ook aanmelden 
via zw-diaconie@pknveenendaal.nl of (0318) 518 959 (Evelien Veenhof). Wij zien 
uit naar een gezellige kerstmiddag en hopen u te ontmoeten op 14 december. 
 
Ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers 
Dagelijks ben je bezig met de liefdevolle zorg voor 
jouw partner, kind, ouder of dierbare. In onze 
gemeente ben je niet de enige. In onze kerk zijn er 
meerdere mensen die zich ‘mantelzorger’ kunnen 
noemen.  
Vanuit de werkgroep pastoraat organiseren we in dit 
kerkseizoen een aantal bijeenkomsten speciaal 
voor mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten 
(eens in de maand op woensdagmorgen) willen we 
elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, 
bemoedigen en vooral naar elkaar luisteren. De 
eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 
december van 10 tot 12 uur in de Petrakerk. Tijdens 
deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar en 
spreken we over het inrichten van de 
vervolgbijeenkomsten.  
Wilt u meedoen aan één of meerdere gespreks-
bijeenkomsten, meld u dan wel even aan via 
onderstaande gegevens. Aanmelden voor de 
eerste bijeenkomst graag uiterlijk 28 november. Wilt 
u graag komen maar vormen praktische zaken, 
zoals het alleen thuisblijven van uw dierbare, een belemmering? Neem dan ook 
even contact op. Samen met de diaconie kunnen we wellicht een oplossing 
vinden. 
Contact: Anne Stelma-Ribberink, astelma@pkn-veenendaal.nl (06) 37 38 64 26 
 
Van de Boekentafel  
Deze week hebben wij gekozen voor boeken voor jonge kinderen met het oog op 
de feestmaand december. Een aantal is van Dick Bruna en deze gaan dus over 
Nijntje. Ook is er een leuk boekje van Annie M.G. Schmidt over Sinterklaas.  Voor 
de oudere kinderen en volwassenen zijn er al flink wat boeken op tafel. Er liggen 
ook een paar agenda’s voor 2023. Binnenkort is het weer tijd voor (Bijbelse) 
dagboeken. Als U suggesties hebt horen wij dat graag! 
Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
 

“Natuurlijk zorg 
ik graag voor jou 

Leun gerust op mij. 
 

Al ga ik soms 
-een beetje maar- 
aan mijzelf voorbij. 

 
Ik weet beter 
dan wie ook 

wat jij precies bedoelt. 
 

Het is voor mij 
zo waardevol 

dat jij je prettig voelt. 
(...)” 

 
Gedicht:  

Esther de Graaf 
(Mantelzorgelijk.nl) 
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Samen Eten 
Vrijdag 25 november is er weer Samen Eten in ’t Trefpunt (ingang Dennenlaan). 
Gezellig elkaar ontmoeten tijdens een lekkere maaltijd. Het zou leuk zijn wanneer 
er meer mensen zich opgeven. We hebben nog ruimte. Er is geen leeftijdgrens. 
De maaltijd wordt gekookt door vrijwilligers. Er wordt rekening gehouden met 
mensen die vegetarisch eten. Wanneer vervoer een groot probleem is kun je dat 
melden wanneer je je opgeeft. Aanvang 18.00 uur, de zaal is vanaf 17.30 uur 
open. De kosten bedragen € 5,00. Opgeven kan tot en met dinsdag 22 november 
via zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl, telefonisch (0318) 521 391 of via de app. 
Iedereen is van harte welkom. 
Namens de kookgroep, Tonny van Woerkom 
 
Oproep: inzending voorstellen doel vastenactie 
De vastentijd begint op Aswoensdag, 22 februari 2023. Alhoewel dit nog ver weg 
lijkt, vinden er al voorbereidingen plaats voor de vastenactie. Tijdigheid is van 
belang om een en ander straks in goede banen te kunnen leiden. De komende 
periode willen wij het goede doel bepalen dat wij als gemeente gedurende de 
vastentijd willen steunen.  
Wij willen jullie in de gelegenheid stellen om een voorstel te doen voor het te 
steunen goede doel. Daarom doen wij de oproep om vóór 1 december voorstellen 
in te dienen, met een duidelijke onderbouwing van de reden waarom dit een 
passend doel is voor onze vastenactie. Daarnaast vragen wij jullie om uiteen te 
zetten hoe de organisatie achter het goede doel vóór en gedurende de vastentijd 
bij kan dragen aan representatie van het doel richting onze gemeente (bv. 
audiovisuele middelen, drukwerk, activiteit of persoonlijke voordracht).   
Mail ons graag voor 1 december via: zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl. Wij zullen 
de inzendingen daarna beoordelen. Begin januari zullen wij vervolgens bekend 
maken aan welk goed doel wij de vastenactie willen verbinden. 
Alvast dank voor jullie inbreng, de vastenactie-commissie 
 
Stichting NN 
Deze stichting verstrekt aan het einde van het jaar levensmiddelenpakketten aan 
mede-Veenendalers welke leven op of onder het minimum inkomen. Het gaat om 
een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden middelen moeten 
zien rond te komen. Dit jaar verwacht de Stichting ca. 750 pakketten rond te 
brengen. Financieel moet de Stichting rondkomen van giften van bedrijven, 
kerken en particulieren. Wilt u de stichting financieel ondersteunen? Dat kan via 
rekeningnummer NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. Stichting NN. Voor meer info 
zie www.stichting-nn.nl. 
Rudy Boone, Secretaris stichting NN Veenendaal, info@stichting-nn.nl 
 
Kijkcijfers dienst 13 november 2022 
Direct: 136 Opname: 64 
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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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