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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Het groen doet ons bezingen de hoop die in ons leeft, dat God aan alle dingen 
een nieuwe toekomst geeft. 
 
Bloemengroet  
De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging vanuit wijkgemeente 
ZuidWest naar mevrouw Hanneke van Schuppen- de Kleuver, Hoofdstraat 90 
bis. We wensen haar veel sterkte toe. 
 
Meeleven  
De heer Dick Cozijnsen, Weverij 59, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
Hij heeft een zware operatie ondergaan en zal enige tijd nodig hebben om te 
herstellen. We wensen hem heel veel sterkte toe met het herstel. 
 
Geboren 
Op vrijdag 4 oktober is Saar Elizabeth van Egdom geboren. De kleine Saar is 
het dochtertje van Mike van Egdom en Ilse van Stokkum. 
 
Jas verwisseld 
Zondag 6 oktober is mijn jas door iemand, die haar eigen jas heeft laten hangen, 
waarschijnlijk per ongeluk meegenomen. Het gaat om een korte beige 
gewatteerde jas. Ik zou deze graag terug ontvangen. Uw eigen jas heb ik op de 
kapstok in de kerk achtergelaten. 
Bij voorbaat mijn dank.  
Wil van Bemmel, Kerkewijk 212 
 
Samen Eten 
Eens per maand ontmoeten wij elkaar bij de maaltijd. 
Een ontspannen manier om met elkaar in contact te komen. 
Deze keer is dat op 25 oktober 2019. We komen bijeen  
in het Trefpunt. Om zes uur is de maaltijd, vanaf half zes ben 
je welkom. De minimum kosten bedragen 4 euro p.p. 
Aanmelding tot en met dinsdag 22 oktober bij Kitty Siebel 
tel 0318-514795 of per e-mail kittysiebel@gmail.com 
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Actie Kerkbalans 2020 
Doe jij, doet u, je best voor West? 
De samensmelting van vier wijken naar twee is - helaas - door een aantal 
vrijwilligers aangegrepen als een "goed moment" om na jaren actief bezig te zijn 
geweest in de wijk, te stoppen met hun activiteiten. Hierdoor hebben we met 
name in Veenendaal West straks een probleem voor de Actie Kerkbalans. 
Juist nu we met elkaar een nieuwe start maken hebben we mensen nodig die 
deze actie willen ondersteunen. Daarom zijn we op zoek naar een aantal 
gemotiveerde vrijwilligers om  in januari enkele uren te besteden aan het 
wegbrengen en weer ophalen van de Kerkbalans enveloppen.         De praktijk 
bewijst dat persoonlijke inzet meer resultaat geeft dan mail of post. 
Help ons ook in 2020 de Actie Kerkbalans een succes te maken.  
Dan kunnen we samen die nieuwe start extra glans geven! 
Aanmelden kan via het kerkelijk bureau: lidy@pkn-veenendaal.nl of 0318-
595203 
Namens de Commissie Kerkbalans. 
 
Intrede dienst Ds. Coby de Haan 
Op zondagochtend 27 oktober is de intrededienst van ds. Coby de Haan. In de 
vorige zondagsbrief hebben wij aangegeven een beroep op u te willen doen. 
Om Coby een warm welkom te willen geven en er een feestelijke dag van te 
maken, we hebben uw hulp daarbij nodig: 

• Bedenk een leuke wens, tekst, welkom die u vandaag of de 27e op een 

van de kaarten, die bij de uitgang en het Trefpunt liggen, kunt schrijven. 

• Bak een cake en neem die de 27e mee naar de kerk, er staan een 

tiental pakken klaar bij de kaarten die u kunt meenemen na de dienst 

Alvast bedankt namens de intredecommissie 
 
U2 Rockdienst 10 november 2019 
Welkom bij de U2 Rockdienst van 10 november 2019, om 19.30 u in de Basiliek 
(Wiltonstraat 56)! De kerkelijke verantwoordelijkheid voor deze dienst ligt bij 
‘Wijkgemeente De Open Hof’. Een U2 rockdienst is een kerkdienst waarin 
psalmen en gezangen zijn vervangen door songs van de wereldberoemde band 
U2. De dienst is ook gebaseerd op songteksten van U2.  
De nummers worden live, en op rockvolume, gespeeld door U2two. Als je díe 
band eenmaal live hebt gezien, snap je dat zelfs diehard U2 fans ook fan zijn 
van U2two! Qua uiterlijk, maar zeker ook qua stem lijkt de frontman Sam Kramer 
erg veel op U2-zanger Bono. De dienst wordt geleid door de swingende 
dominee Jan Andries de Boer. Zorg dat je op tijd bent en maak dit van dichtbij 
mee! Iedereen, gelovig of niet, is van harte welkom. In plaats van een collecte 
wordt er entree geheven. Kaarten (vanaf €7,-) kun je bestellen via 
www.U2two.com 
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De Boekentafel staat vanaf 20 oktober in het Trefpunt. 
In verband met de bouwwerkzaamheden is de boekentafel uitgeweken naar het 
Trefpunt. Daar kunt U voor en na de dienst in alle rust de boeken bekijken en 
eventueel kopen. Bestellen kan ook altijd. Op 27 oktober zullen wij in verband 
met de verwachte drukte bij de intrede van Ds. Coby de Haan 
de boekentafel weglaten. Op alle andere zondagen zijn wij U graag van dienst. 
 
De diaconale collecte is bestemd voor hulp aan de Bahama’s na orkaan Dorian. 
Begin september raasde orkaan Dorian over de Bahama’s. Een eilandengroep 
in het Caribisch gebied met zo’n 700 eilanden. Deze orkaan veroorzaakte de 
meeste schade op de eilanden Abaco en Grand Bahama. De ravage is daar 
enorm. Hele huizenblokken zijn weggevaagd. Delen van de eilanden zijn 
onbewoonbaar geworden. Naast het vinden en bergen van de vele dodelijke 
slachtoffers en het registreren van alle vermisten is er hulp op gang gekomen 
om mensen naar veiliger plaatsen te brengen. Ook wordt hulp geboden in de 
vorm van zuiveringstabletten voor schoon drinkwater, voedselpakketten en 
maatregelen om ziektes te voorkomen.  
Er wordt gewerkt aan het herstel van watervoorziening en elektriciteit. 
Al deze hulp, o.a. geboden door UNICEF, blijft nog hard nodig, ook al zijn we 
zeven weken verder. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
 
De huisvestingscommissie zoekt vrijwilligers: 
Wie is bereid, om gedurende de verbouwing van de kerk de kerkzaal en 
omgeving voor de zondag weer " eredienst waardig" te maken? 
Dit betekent concreet, op zaterdagmorgen een uurtje licht  
opruim- en schoonmaakwerk. 
Wij maken een rooster dus ook hier geldt: Vele handen maken licht werk! 
U kunt zich aanmelden bij Nynke de Boer nynkedeboer3@hotmail.com of bij   
Lia van Berkel vanberkel102@ziggo.nl 
 
 
Nieuwe indeling groepen kindernevendienst 
Sinds lange tijd wordt de kindernevendienst wijkgemeente ZuidWest in één 
groep gedraaid. We hebben gemerkt dat de kinderen er aan toe zijn om weer in 
twee verschillende groepen te gaan werken. Vanaf zondag 3 november zullen 
wij binnen de kindernevendienst gaan werken met twee groepen. Er komt een 
groep voor de kinderen die in groep 1-4 zitten en een groep voor de kinderen 
die in groep 5-8 zitten. Dit betekent dat we de opdrachten kunnen aanpassen 
aan het niveau van de groep en het leuk en interessant is om weer naar de 
kindernevendienst toe te gaan!  
We zien jullie graag!  
Leiding van de kindernevendienst.  
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Sirkelslag KIDS 2019  
Wanneer: vrijdag 15 november 2019 
Hoelaat: inloop om 18.15 uur. 
                 Om 18.30 eten we met z’n allen patat! 
                  Sirkelslag begint om 19.30 uur. 
Waar:       Petrakerk. Je mag om 21.00 weer opgehaald worden. 
Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom ook al zitten ze niet bij ons in 
de kerk. 
Geef je op voor 22 oktober via zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl onder vermelding 
van Sirkelslag. 
 
 
 
 
 
  

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op 
website van de wijkgemeente ZuidWest. Ook kunt U daar deze dienst later 

nog eens bekijken. Beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl   

Wilt u een geluidsopname van de dienst op CD? Informeer dan, zo mogelijk 
vóór, of direct na de dienst bij de regietafel achter in de kerk. 

 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 

 

Berichten voor het volgende bulletin kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. 
worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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