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Mededelingen 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Fré Warnar. 
 
Meeleven 
Mw. Tineke Soepboer - Bos moest even geleden na een val worden opgenomen 
in het ziekenhuis, waarna zij door aanvullende (corona-)klachten erg ziek is 
geworden. Afgelopen week verhuisde zij naar Pieter Pauw, te Wageningen. 
Daar ontvangt zij warme zorg en weet zij zich omringd door haar familie. We 
denken aan haar en wensen haar Gods nabijheid en zegen toe. Het adres van 
Pieter Pauw: Costerweg 75, 6702 AA Wageningen. 
Anne Stelma - Ribberink 
 
Bedankt 
Via deze weg willen we graag iedereen bedanken voor alle kaartjes, appjes en 
prachtige  bloemen  die we uit de kerk hebben gekregen.  
Dit heeft ons gezin enorm goed gedaan. 
Groetjes,  
Frans, Saskia, Maarten en Thijs 
 
 
Diaconale collecte van zondag 21 augustus is bestemd voor 
CareForceIndonesia 
CareForceIndonesia is een organisatie, werkzaam op Bali en West-Kalimantan. 
Recht en gerechtigheid zijn hun speerpunten en tevens een opdracht van God. 
Zij moedigen mensen aan een licht te zijn in de omgeving waar zij werken en 
wonen. 
CareForceIndonesia werkt aan langdurige relaties waardoor zij positieve invloed 
hebben op het leven van mensen, die hulp nodig hebben. 
Zij richten zich op arme en verstoten mensen en kijken niet naar afkomst of 
religieuze achtergrond. Zij werken samen met lokale kerken en organisaties. 
Ook wij kunnen helpen met financiële steun en gebed.  
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Een paar voorbeelden van het werk van CareForceIndonesie: 
Nyoman is een gezellige en lieve jongen. Hij houdt van leren maar ook van 
spelen. Zijn ouders zijn getroffen door de pandemie en zoeken wanhopig naar 

werk om Nyoman en zijn zusje Kadek van eten te 
voorzien. Deze situatie trekt een wissel op deze 
kinderen. Nu ze weer naar het schooltje van 
CareForceindonesia kunnen gaan, hebben ze even 
geen zorgen en mogen ze spelen en leren. Juf Anita 
geeft  liefde en aandacht die deze jongen zo nodig 
heeft. 
 

Ibu Dewi is een jonge vrouw met drie kinderen. Wat had ze een plezier in haar 
kleine winkeltje. Ze verkocht iedere dag noedels, flesjes water en andere kleine 
etenswaren aan de mensen uit haar kampong. Genoeg om van te leven met 
haar kinderen. Een aanspreekpunt en vooral een vriendelijke en meelevende 
vrouw. En toen kwam corona. Haar leven veranderde. De 
ene lockdown na de andere. De mensen uit haar kampong 
vertrokken omdat ze geen werk meer hadden. Ook Ibu 
Dewi had geen geld meer om artikelen te kopen voor haar 
winkeltje. Het gezin werd getroffen door armoede. Ze 
probeerde nog via andere wegen geld te verdienen om 
haar gezin te kunnen voeden. Maar ook die poging 
mislukte vanwege de trieste omstandigheden waarin veel 
gezinnen nog steeds leven. 
Steun dit project door uw bijdrage aan de collecte of uw gift op 
NL50 ABNA 0249 3722 07 t.n.v. Stichting CareForceIndonesia 
 
Van de Algemene Kerkenraad 
Beste gemeenteleden, 
De laatste weken is vanuit het Kerkelijk Bureau een aantal e-mails verzonden 
aan onze kerkelijke vrijwilligers. Hierin wordt gevraagd in te stemmen met het 
doen aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Hierover is vanuit 
de Algemene Kerkenraad al eerder in Samen Een geschreven.  
Wij ontvingen de laatste week meerdere berichten en hartenkreten. Daarom 
deze aanvullende toelichting om eventuele misverstanden weg te nemen.  
Het aanvragen en verkrijgen van een VOG voor onze kerkelijke vrijwilligers is 
een uitdrukkelijke wens van de PKN. U moet dit absoluut niet uitleggen als een 
teken van wantrouwen, laat staan belediging, ten opzichte van onze vele 
vrijwilligers maar vooral de wens om ook in onze kerk een veilig(er) klimaat te 
creëren  in de omgang met kwetsbare mensen. Maar ook het gevolg geven aan 
de maatschappelijke druk (en soms noodzaak) om voor leden van organisaties 
een veilig(er) klimaat te creëren.  
Of dat op deze manier met een VOG de beste manier is, daar hebben wij ook 
onze twijfels over. Feit is wel dat zeer veel maatschappelijke organisaties, die 
met kwetsbare mensen werken, inmiddels hiertoe zijn overgegaan. We hebben 
dit onderwerp dit voorjaar in de Algemene Kerkenraad besproken en toch 
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besloten aan de wens van de PKN gevolg te geven. Meer hierover leest u op: 
https://protestantsekerk.nl/nieuws/gratis-verklaringen-omtrent-gedrag-vog-voor-
kerkelijke-gemeenten/ 
Wij vragen u daarom, als u zo’n verzoek van het Kerkelijk Bureau hebt gehad, 
hieraan mee te werken. Echter: wij kunnen en willen niemand daartoe dwingen. 
Als iemand ervoor kiest dit niet te doen, dan staat u dat vrij en respecteren wij 
dat. 
Verder hopen wij ook dat deze aanvraagprocedure uw motivatie om u voor onze 
kerkgemeenschap in te zetten niet aantast. 
Met vriendelijke groet, 
Gerrit Hagelstein                                                                                                                                                   
voorzitter AK 
 
Indian summer festival, zaterdag 27 augustus 

Voor de kinderen en jeugd zijn er 
leuke activiteiten zoals een 
springkussen, schminken, een 
knutsel etc. En met z’n allen 1 tof 
kunstwerk maken dat we ‘t hele 
seizoen zullen ophangen.  
Vanaf 15 uur zijn jullie welkom. Om 
17.00 starten we met het bakken en 
eten van pannenkoeken en/of bbq.  
 
Voor de middengeneratie is er een 
gezellige wandeling om 15.30 uur. 
De kinderen kunnen naar het kinder 
festival waar voor ze gezorgd wordt.  
Na de wandeling gaat om 17.00 de 
bbq aan in de tuin bij de        
Petrakerk.  

 
Wil je je opgeven? Stuur voor 19 augustus een mail naar  
Zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl of stuur een appje naar 06-2834 6444. 
Laat even weten aan welke activiteit je/ jullie mee doen. En of er wensen zijn 
mbt de bbq; vegetarisch of dieetwensen.  
 
Fijne zomer en tot de 27ste.  
De feestclub.  
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Samen Eten in het Trefpunt. 
Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een 
gezellige maaltijd. 
Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige 
koks. 
Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms 
voorgerecht of soep. 
Wanneer je vegetarische eet kan je dat 
aangeven en daar wordt rekening mee gehouden  
Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat  
melden wanneer u zich inschrijft. 
We zoeken ook nog vrijwilligers die mee willen helpen met het koken. 
 
Vrijdag 26 augustus 2022 aanvang 18.00 u. 
Welkom vanaf 17.30 
Opgeven kan tot en met dinsdag 23 augustus 2022 
Ingang aan de Dennenlaan 
Kosten 5 euro p.p. 
Email adres zw-samen- eten@pkn-veenendaal.nl 
Of bellen naar  
Tonny van Woerkom- Beumer 
0318-521391 
 
 
Kijkcijfers dienst 14 augustus 2022 
Direct: 113   Opname: 71 

 
 
 

 

 

 

 

 

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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