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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen 
In de liturgie symboliseert de kleur groen het algehele vertrouwen op Gods 
liefde en het uitzien naar de komende voleinding. Het groen van de hoop op de 
nieuwe schepping. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Sieme en Tini Niks, Kajak 2. 
 

Aandacht voor elkaar 
Meneer Rien Groot, Betje Wolfflaan 27, is opgenomen in het ziekenhuis in Ede 
voor onderzoek. Hij blijkt een hersentumor is te hebben.  Hij gaat voor verder 
onderzoek naar het UMC in Utrecht. Het is een moeilijke en spannende tijd voor 
hem en voor hen die hem liefhebben. Wij wensen hem Gods nabijheid en kracht 
toe. 
Ds. Coby de Haan 
 

Kerkdienst 22 augustus 2021 
Deze zondag worden 2 kinderen gedoopt: 

• Jorik, zoontje van Renske en Michael van Egdom 

• Mara, dochtertje van Anouk en André van Soest 

Wij als gemeente mogen hen van harte welkom heten! 
Als tekst voor de preek hebben we met de doopouders gekozen voor Gods 
belofte van trouw na de zondvloed. “Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het 
teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde”. 
We wensen dat de ouders, dat zij het geloof en kracht krijgen om hun beloften 
waar te maken, dat ze samen met hun kinderen geluk en trouw mogen 
ondervinden. 
Zoals bij de vorige online doopdiensten zal ook in deze dienst na de zegen de 
ouderling van dienst doopkaarten, doopkaarsen en doopduifjes overhandigen en 
de leiding van de kindernevendienst zal de kinderbijbels overhandigen aan de 
doopouders. 
Ds. Coby de Haan 
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Collecte 
Op zondag 22 augustus is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands 

diaconaat/missionaire werk van de 
Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen 
in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk 
georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek 
voor gezinnen om samen op een creatieve 
manier de betekenis van Bijbel en geloof te 
ontdekken. Samen eten, samen kliederen en 
samen vieren zijn de hoofdingrediënten van 
deze niet-alledaagse vieringen. Het is een 
geweldige manier om gezinnen en kinderen 
die geen kerkelijke achtergrond hebben aan 
te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk 
duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. 
Steun het missionaire werk van de 
Protestantse Kerk. Geef in de collecte of 
maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 
444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
collecte Missionair werk. Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl  
 
Bijbels Hebreeuws 
Altijd al iets aan Hebreeuws willen doen? 
Dan is het nu tijd en er is weer volop gelegenheid voor! 
Het studieseizoen van de Werkgroep Hebreeuws in de Vallei start in september 
weer met de taalcursus Hebreeuws en de verschillende leesgroepen Bijbels 
Hebreeuws. 
Lees meer hierover op de bijgewerkte website van de werkgroep: 
www.hebreeuwsindevallei.nl 
Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
Werkgroep: 
Roosje Wisgerhof-Beijen, tel.nr. 0318 515432 of per mail: 
rosabeijen@gmail.com 
 
Kijkcijfers onlinedienst 15 augustus 2021: 
Direct 173, Opname 80 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/collecte
http://www.kliederkerk.nl/
http://www.hebreeuwsindevallei.nl/
mailto:rosabeijen@gmail.com


3 

 

 
 
Meetresultaten zondag 15 aug. jl 
 

 
 

De CO2 grafiek van afgelopen zondag geeft een keurig beeld, ruim onder de 

1000 ppm grens ondanks de extra samenzang. Deze zondag is het een 

doopdienst met extra activiteit en een andere dynamiek. De meting daarvan 

wachten we nog af voordat we definitief besluiten om voortaan voornamelijk 

samen te zingen. 

 

Zaterdag 18 september Kringloopmarkt  

Op de zaterdag van het startweekend plannen we, 
onder andere, een Kringloopmarkt, en daar hebben we 
hulp bij nodig: 

1. Vrijwilligers, vele handen maken licht werk 
• Bij de voorbereiding, uitzoeken en sorteren van 

kleding en spullen. 
• Bij het inrichten van de kramen op vrijdag 17 sep. 
• Bij het verkopen van spullen, kleding en boeken op 

zaterdag 18 sep. van 10:00 tot 15:00 (of een deel daarvan) 
• Bij het opruimen op zaterdag 18 sep vanaf 15:00 

Interesse? Bel Danielle Lammertsma: 06-1415 6236 of mail naar  
zw-actief@pkn-veenendaal.nl  
 

2. Bruikbare spullen, kleding en boeken. 
We willen benadrukken dat de spullen goed, compleet en schoon moeten 
zijn. Ook wij, als kerk, moeten betalen voor het afvoeren van defecte, 
incomplete en vuile spullen. U kunt uw buikbare spullen, kleding en boeken 
aanleveren op dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur. Als u vragen 
heeft b.v. of iets voldoende bruikbaar is of u niet in de gelegenheid bent de 
spullen te brengen kunt u contact opnemen met: Henk Hensen, 0317-612 
508 (’s avonds). 
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Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 
 

In de zomerperiode van 19 juli t/m 29 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen 
 op vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur 

U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht inspreken/ mailen. 
0318-595203 

kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

 

 
Samen Een bezorger voor Rhenen, Elst en Overberg 

In verband met het terugdringen van de portokosten zijn wij op zoek naar 
meerdere vrijwilligers, die ons kerkblad Samen Een in Elst, Rhenen en Overberg 

willen gaan bezorgen. 
Het gaat om 5 adressen in Elst, 7 in Rhenen en 3 in Overberg. 

Als er meerdere vrijwilligers zijn kan de bezorging per 2 weken rouleren tussen 
jullie. 

 
Als je denkt: Dit wil ik wel doen, Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je 

eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het 
Kerkelijk Bureau. 

tel. 595203  of  e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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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