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Mededelingen 

 
Kerkdienst 22 januari 
Deze zondag nemen we afscheid en bevestigen we ambtsdragers. Nieuwe 
mensen die zich geroepen weten, anderen die hun taak mogen loslaten en weer 
gewoon gemeentelid mogen zijn. En we mogen mensen herbevestigen, die bereid 
zijn hun taak voort te zetten.  
Met deze groep hebben we een mooi voorbereidingsgesprek gehad voor de 
dienst over hun inspiratie. Zij hebben input geleverd onder andere met liederen, 
die hen persoonlijk inspireren als gelovige en voor hun ambt. 
We volgen deze zondag in Epifanie tijd het rooster van het kerkelijk jaar. We lezen 
Lucas 5:27-39. Dit past mooi bij de bevestiging. Het gaat over de roeping van 
Levi, het volgen van Jezus. Interessant is wat Jezus vervolgens zegt: “Geen 
nieuwe wijn in oude zakken doen”. Wij die als gemeente uitspreken in onze missie 
dat we Jezus volgen. Nu we op deze zondag nieuwe mensen in het ambt 
bevestigen, doen we nu “nieuwe wijn in oude zakken”, of vernieuwen we echt, 
geven we daar ruimte voor? Iets om over na te denken…. 
Het is fijn als je erbij bent. Dan kun je degene die zich voor de kerk in de 
kerkenraad hebben ingezet bedanken voor hun werk en nieuwe ambtsdragers 
welkom heten en een wens meegeven. Zodat zij die komen en gaan zich 
gedragen weten door ons als gemeente! 
Ds. Coby de Haan 
 
Collecte Missionair Werk - Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het 
tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook 
vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar 
mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de 
mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn 
met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een 
inloophuis waar iedereen welkom is, of met een 
moestuin voor de hele buurt.  
De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
biedt kleine gemeenten een platform waar zij 
ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar 
inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in 
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hun omgeving. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk 
missionaire activiteiten in het hele land.  
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari. Meer informatie kunt u vinden 
op www.kerkinactie.nl/collecterooster. Helpt u mee om deze collecte tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Willeke Vliek-Oosterbeek, Reling 17. 
 
Dank! 
Blij verrast werden we door de vele kaarten die we van u ter gelegenheid van ons 
50-jarig huwelijk mochten ontvangen. Uw felicitaties en goede wensen voor de 
toekomst hebben ons goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor. 
Grada en Gerrit Brummelman 
 
Kaarten maken 
Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren 
kaarten voor de diaconie voor onder andere de bloemengroet op zondag. We 
zoeken nieuwe mensen om ons te helpen. Dinsdagmorgen 24 januari aanstaande 
van 9.30-11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van 
gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en 
begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten 
in de predikantkamer van de Petrakerk.  
Carla Rovers, (0318) 555 076, crovers@live.nl. 

  
 

Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 
 

Voor in de wijk in ’t Petenbos, rond de Zwammen, Kruiden, Paddenstoelen 
en nog wat straten er omheen zoeken wij met spoed een jonge bezorger die 

wel een klein zakcentje wil bijverdienen. 
 

De totale wijk bestaat uit ongeveer 60 adressen. Samen Een komt 1 x per 2 
weken uit en je krijgt er een kleine vergoeding voor.  

 
Als je denk: dit lijkt me wel wat…… 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 via (0318) 595 203 of  
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

http://www.kerkinactie.nl/collecterooster
mailto:crovers@live.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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Samen Eten in het Trefpunt 
Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een 
gezellig diner. De maaltijd – hoofdgerecht, 
nagerecht, koffie en soms voorgerecht of soep 
- wordt door vrijwillige koks verzorgd. 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 zijn ook nog op zoek naar kokers die 2 keer 
per jaar mee willen helpen met het koken. Vrijdag 27 januari 2023 aanvang 18:00 
uur, welkom vanaf 17:30 uur. Opgeven kan tot en met dinsdag 24 januari 2023. 
Ingang aan de Dennenlaan. Kosten 5 euro per persoon.  
Tonny van Woerkom-Beumer, (0318) 521 391,  
zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl.   
 

 

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
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Filosofisch café Veenendaal  
Dinsdagavond 24 januari aanstaande om 20:15 uur in het Trefpunt bij de 
Petrakerk. Gast: Filosoof Jan Marten Visser die met ons komt over het volgende 
gegeven. 
Heel de westerse denkgeschiedenis is uitgegaan van het denkende, autonome 
"ik" dat zich de wereld toe-eigent met een onttoverende ratio. De ander komt 
hierbij op een tweede, bijkomstige plaats. Deze filosoof neemt ons mee in een 
indringend gesprek waarin we ons samen met filosoof Emmanuel Levinas (1906-
1995) afvragen of veel van de door de westerse cultuur voortgebrachte ellende of 
het nou Auschwitz, kolonialisme of toeslagen affaire heet - daar iets mee te maken 
heeft. En wat kan het doen, voor ons denken en leven, als we niet van het ik, 
maar van de ander uitgaan? En hoe doen we dat dan? 
 
Kijkcijfers 
Direct: 131   Opname: 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

