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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
1ste Zondag van de Herfst. Het is de kleur van hoop en verwachting 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw 
Wilke van den Broek. We wensen haar veel sterkte toe! 
 
Aandacht voor elkaar 
De heer Gert Nieboer, is tijdens zijn verblijf in Frankrijk opgenomen in het 
ziekenhuis. Inmiddels in het UMC Utrecht geopereerd aan, zo bleek, een tumor. 
Het is een heftige tijd voor Gert en Jannie. We wensen hen kracht van God toe! 
Mevrouw Sterkenburg, heeft een zware operatie ondergaan in het ziekenhuis in 
Ede. Gelukkig is ze er goed door heen gekomen en inmiddels weer thuis, waar 
ze verder moet herstellen. We wensen haar beterschap. 
 
Overlijden 
Afgelopen zondagochtend is Nolly Moene-Eelderink op 89-jarige leeftijd na een 
kort ziekbed overleden. Zij woonde tot november 2017 aan de Vondellaan en 
verbleef sindsdien, vanwege de gevolgen van een hersenbloeding, in Oranje 
Nassau's Oord in Wageningen. 
De dankdienst voor het leven van Nolly zal worden gehouden op vrijdag  
18  september 2020 om 12:30 uur in de Petrakerk in Veenendaal. In verband 
met de corona-maatregelen zal de dienst in besloten kring plaatsvinden. De 
dienst kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl. 
Gelegenheid tot condoleren is op vrijdag 18 september van 11:00 uur tot 11:45  
uur in de Petrakerk, Kerkewijk 135 in Veenendaal. 
 
Startzondag 
Op zondag 20 september, de startzondag, is het thema: Ken je mij? 
Het is een tekst van het bekende liedje van Trijntje Oosterhuis.  De tekst is 
geïnspireerd door Psalm 139: God die jou in alles kent en je niet loslaat. 
In de dienst is een filmpje met interviews met drie gemeenteleden, waarin zij 
hun reactie geven op dit thema. 
Natuurlijk klinkt het lied van Trijntje Oosterhuis en we zingen enkele verzen van 
psalm 139. 
Het is een korte dienst, waarin de kinderen bij ons in de kerk blijven.  
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Na de dienst zingen we buiten een mooi samenzanglied, een echte meezinger.  
DAAR mag het! Daarna is er koffie, dat doen we zittend. Volg hiervoor de 
aanwijzingen van de mensen met de gele hesjes.  
Vervolgens gaan we zelf in gesprek met elkaar. Er zijn leuke, mooie vragen om 
elkaar meer te leren kennen. Laat je verrassen! 
Verder volgt dan de rest van het startzondag programma.  
We zien uit naar inspirerende nieuwe start van het seizoen. Doe mee!  
Ds. Coby de Haan, ds. Marieke Muijen en ds. Loes Kraan. 
 
 
Kindernevendienst 
Wij staan deze zondag bij de ingang van de kerk. De kinderen krijgen bij 
binnenkomst een 'Dit ben ik' blad (op een mooi tekenbord) en blijven de dienst 
in de kerk. Tijdens de dienst kunnen de kinderen fijn naast hun ouders het blad 
invullen en inkleuren.  
Kinderen die er niet zijn kunnen later nog zo'n blad maken. Ophalen in de kerk 
bijvoorbeeld bij open kerk of een volgende dienst. We hopen dat alle kinderen 
een mooi blad maken en die hangen we dan in de kerk! Zo kunnen we alle 
kinderen leren kennen.  
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst,  
Wilma en José 
 
Kinderkoor JOY 

 
 
We zingen weer! 
Het kinderkoor JOY is weer begonnen 
We houden van zingen en gezelligheid. 
Naast christelijke liedjes zingen we ook andere vlotte 
kinderliedjes. 

Een momentje van kletsen mag natuurlijk niet ontbreken. 
Het gezellige kinderkoor JOY zingt een paar keer per jaar in een kerkdienst. 
Wij repeteren elke vrijdagavond in de Petrakerk, van 18.45 uur tot 19.45 uur. 
In de schoolvakanties hebben we vrij. 
Iedereen is welkom! Voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar. 
Kom ook gezellig zingen bij “JOY” 
Informatie en aanmelden: Jolanda Fennema, tel. 523082, 
fennema1965@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fennema1965@gmail.com
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Maaltijd Wereldvoedseldag 
In ons programmaboekje HET GOEDE LEVEN, wat onlangs 
verspreid is, hebt u kunnen lezen dat de aanmelding voor de 
Wereldvoedseldag van vrijdag 16 oktober 2020 door middel van 
intekenlijsten in de beide kerken zal gebeuren. We weten nu dat 
dit niet mogelijk is, maar zoals u wellicht via de zondagsbrief 
hebt vernomen, gebeurt de aanmelding via Kerktijd.nl. Echter, 

voor degenen die zich willen opgeven om te helpen koken is het handiger dat u 
de contactpersonen zelf even belt of mailt. U krijgt dan alle informatie betreffend 
de recepten en ingrediënten, de tijden enzovoort. 
We hopen ook dit jaar dat er weer voldoende koks zijn, die samen een 
smakelijke en verantwoorde driegangen maaltijd helpen klaarmaken. 
Dus: meldt u aan! 
Ada Westerink, 542232, ada.westerink@gmail.com 
Ada Coppoolse, 555632, adacoppoolse@gmail.com 
 
Taizé-Viering 

Zondagavond 27 september 2020 is er een Taizé-Viering in de 
Petrakerk. 
Het thema is: Levend water 
Let op!! We beginnen om 19:30uur!! 

Vanwege de Corona maatregelen is het verplicht om u/je vooraf aan te melden 
op kerktijd.nl. 
 
Aandachtspunten rond het aanmelden voor de eredienst 

Het zal u niet zijn ontgaan: we kunnen inmiddels weer met een 
aantal mensen naar de kerk op zondagmorgen. Via de diverse 
communicatiekanalen van beide wijkgemeentes bent u hierover 
ingelicht. N.a.v. vragen over de gang van zaken rond het 

aanmelden, vindt u hier een toelichting.  
 
Wanneer u graag weer eens bij een eredienst aanwezig wilt zijn, dient u zich 
hiervoor eerst aan te melden op kerktijd.nl. Zonder aanmelding krijgt u geen 
uitnodiging en is het helaas niet mogelijk de dienst bij te wonen.  
 
Hoe meldt u zich aan: 
1. Op de website van beide wijkgemeentes vindt u een aanmeldformulier 

(Open Hof en ZuidWest) van kerktijd.nl en een handleiding. Daar meldt 
u zich aan als toekomstig bezoeker.  

2. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings-email, waarmee u op uw 
eigen pagina komt.  

3. Gemeenteleden zonder e-mail kunnen zich telefonisch aanmelden bij 
het kerkelijk bureau, tel. 595203. 

 
 
 

https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
mailto:ada.westerink@gmail.com
mailto:adacoppoolse@gmail.com
https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
https://app.kerktijd.nl/member/register/7b5426d2-54f8-4647-bb91-c0c6c215d732
https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54


4 

 

Hoe gaat het verder:  
• In de week voorafgaand aan de eredienst worden er uitnodigingen 

gestuurd naar het maximum aantal toegestane bezoekers. Het 
programma maakt hiervoor een lijst, waarbij de mensen die het langst 
niet deelgenomen hebben het eerst worden uitgenodigd.  

• De uitnodigingen worden per e-mail verstuurd. In deze e-mail kunt u, 
binnen 48 uur, aangeven of u WEL of NIET komt en zo ja met hoeveel 
personen (en dat kan niet meer zijn dan het bij ‘Aantal bezoekers’ 
opgegeven aantal). Alleen wanneer u de mail beantwoordt door op WEL 
te klikken, bent u aangemeld voor de eerstvolgende eredienst en kunt u 
deze bijwonen. U ontvangt daarop ook nog een bevestiging.  

• Wanneer gemeenteleden op NIET klikken, of niet binnen 48 uur 
reageren, stuurt het programma automatisch een uitnodiging naar 
volgende personen op de wachtlijst. Dit gaat zo door, tot het maximum 
aantal bezoekers de uitnodiging heeft geaccepteerd.  

• Bij het samenstellen van de uitnodigingen ontvangt onze beheerder van 
kerktijd.nl een bellijst om de gemeenteleden zonder e-mail telefonisch 
uit te nodigen, wanneer zij aan de beurt zijn.  

 
Als u zich heeft aangemeld op kerktijd.nl, wil dat dus niet zeggen dat u elke 
week een uitnodiging krijgt. Het is afhankelijk van het aantal gemeenteleden, dat 
zich heeft aangemeld en dat een uitnodiging accepteert, hoe vaak u de 
gelegenheid krijgt de eredienst te bezoeken. De ene week krijgt u wel een 
uitnodiging, een andere week wellicht niet.  
 
Aan de hand van de geaccepteerde uitnodigingen wordt een reserveringslijst 
samengesteld. Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam op deze lijst afgevinkt. 
Dat kost even tijd, waardoor u wellicht even moet wachten. Daarbij moeten we 
met elkaar letten op het houden van voldoende afstand tot elkaar. We vragen 
uw medewerking daarbij. 
Vervolgens krijgt u een plaats toegewezen; het is dus niet mogelijk zelf uw 
plaats te kiezen. Volgt u vooral de aanwijzingen van de begeleiders, die een 
hesje dragen. 
 
Digitaal collecteren 
Zoals u vast al wel gemerkt heeft zijn wij nu ook van start gegaan met digitaal 
collecteren. door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden 
naast de gewone manier van collecteren.   
U kunt ook uw collectegelden overmaken naar ons bekende 
bankrekeningnummer o.v.v. de datum van de dienst, en het doel van de 
collecte, dus diaconie of kerk. 
Doneren met collecte munten of contant geld blijft natuurlijk ook altijd nog 
mogelijk, als de kerkdiensten weer op de gewone manier gehouden kunnen 
worden. Maar ook u kunt nu bijvoorbeeld ook uw collectemunten in een envelop 
apart leggen als u op de envelop de datum schrijft, en bijvoorbeeld 1 gele munt 
voor de kerk en 1 blauwe munt voor de diaconie. Wij komen de envelopjes met 
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collectemunten dan na de Corona Crisis bij u ophalen, of u mag ze ook zelf 
bezorgen op het kerkelijk bureau. Wilt u ons dan wel even bellen of mailen? 
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de  
Givt -app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. 
Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met 
geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden. 
Tijdens het kijken via kerkdienstgemist.nl vindt u ook de "Geef met Givt" button 
onderin beeld. 
Hoe werkt Givt? 
Heel makkelijk 
Download de Givt-app in de App Store of in Google Play. Registreer jezelf 
eenmalig als gebruiker door je gegevens in te vullen. Vervolgens werkt het net 
zo makkelijk als het geven van contant geld. 
Hoe geef ik met Givt? 
Eenmaal geregistreerd bij Givt, hoef je alleen maar de app te openen, selecteer 
het bedrag dat je wilt geven, klik op volgende, en selecteer een doel uit de lijst, 
(dat is dan je kerk) of klik op: Scan QR code, deze staat op de zondagsbrief of 
op de website/beamer. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je 
bankrekening afgeschreven en aan de kerk overgemaakt. 
Wanneer je Givt gaat gebruiken is het belangrijk dat je verbinding met internet 
hebt. Geen verbinding? 
Wanneer je op het moment van geven geen internetverbinding hebt, wordt de 
opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. 
Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van Wifi. 
Hoe kan ik geven aan meerdere collectes? 
Zijn er meerdere collectes in één dienst? Ook dan kan je geven in één vlotte 
beweging. Wanneer je het eerste bedrag hebt ingevuld, kan je daarna op de 
‘Collecte toevoegen’-knop te drukken, dan kan je tot drie collectes activeren. Bij 
iedere collecte kun je een zelfgekozen bedrag invoeren. Klik op de collecte die 
je wilt aanpassen en vul een bedrag in. Het verwijderen van een collecte doe je 
door te drukken op het minteken, rechts van het bedrag. 
De verschillende collectedoelen worden onderscheiden door nummer 1, 2 of 3. 
Bij ons is de 1ste collecte altijd voor de Diaconie, en de 2de collecte voor de 
kerk. Als er een derde collecte is wordt dit genoemd in de zondagsbrief en op de 
beamer. Wil je toch een collecte overslaan? Laat dan die collecte open (€ 0,00) 
of verwijder deze door te drukken op het minteken, rechts van het bedrag. 
Is mijn telefoon geschikt om gebruik te maken van Givt? 
De app werkt als je telefoon voldoet aan de volgende systeemversie: 
– iOS: Vanaf versie 7 (vanaf iPhone 4S) 
– Android: Vanaf versie 4.4 
Gebruik je een Windows Phone? Die ondersteunen we helaas niet. 
Wanneer je Givt gaat gebruiken is het belangrijk dat je verbinding met internet 
hebt. 
 
 
 

http://www.givtapp.net/download
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Kijkcijfers onlinedienst 13 september:  
Direct: 253, Opname: 105 
  
Koffiedrinken online:  

Vanuit de huiskamer en vanachter de computer 
ontmoeten we elkaar online. Om na te praten over de 
dienst of om gewoon even te kletsen. Met onderstaande 
link opent u een Zoom bijeenkomst, de eerste die zich 
aanmeldt start de sessie: Zoom link 

 
Vredesweek 2020 
21 september is de Internationale dag van de vrede, uitgeroepen door de 
Verenigde Naties. Rondom deze dag wordt ieder jaar de vredesweek 
georganiseerd door Pax, zo ook dit jaar.De vredesweek 2020 is van 19 t/m 27 
september. Het thema is: Vrede verbindt verschil. 
Ook in de kerken wordt hieraan aandacht besteed. Meestal is een van de 
zondagen, die in de vredesweek vallen, een Vredeszondag met het accent op 
Vrede. 
Pax, de landelijke vredesbeweging geeft ook ieder jaar een magazine uit. 
In de kerk zullen a.s. zondag 20 september een aantal van deze magazines in 
de hal klaarliggen voor u om mee te nemen. 
We wijzen u ook nog op de vredesmaaltijd van maandag 21 september op het 
Zwaaiplein. Informatie hierover vindt u in Samen Een nr.15. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://us02web.zoom.us/j/85949858659?pwd=TW5NUHcycnFFaDdzT3d5MTFia0d4QT09
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

