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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: Wit 
Traditioneel is deze zondag een biddag voor een goede oogst. Uit deze dag 
heeft zich later in de kerken van de reformatie de “Dank- en biddag voor het 
gewas” ontwikkeld. 
De kleur wit is de enige liturgische kleur die sterk verankerd is in de Bijbel. Op 
verschillende plekken in de Bijbel komt deze kleur naar voren. Deze kleur 
verwijst naar reinheid en zuiverheid. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Henk Henzen, Grebbeweg 25, Rhenen. 
 
Kerkdienst 22 mei 2022 
Op deze zondag voor Hemelvaart lezen we uit het Hogepriesterlijk gebed van 
Johannes 17: 14 -24. Jezus moet afscheid nemen. Zijn leerlingen zijn verdrietig 
en onzeker. Jezus bidt voor zijn volgelingen tot Zijn Vader. Hij bidt om 
bescherming, dat ze vasthouden aan het woord van God, dat ze één zijn.  
Een gebed dat wij ook nu nodig hebben.  
Ds. Coby de Haan 
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Jannie van der Linden, Kerkewijk 254, is vrijdag na een val  
geopereerd. Zij zal nog een langdurige revalidatietraject ingaan.  
We wensen haar sterkte en beterschap!  
 
Bert Verwey, Rhenendael 72, heeft deze week in het Rijnstate Ziekenhuis in 
Arnhem een longoperatie ondergaan. Als alles volgens plan verloopt komt hij 
misschien rond het weekend weer thuis. We wensen hem beterschap en kracht 
van God in deze moeilijke tijden. 
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Van de Bloemengroep: 
Iedere week staat er voorin de kerk een boeket, bestemd voor een gemeentelid. 
Voor het verzorgen van deze boeketten is de Bloemengroep afhankelijk van 
giften. We willen graag dat het iedere week mogelijk blijft om iemand blij te 
maken met een boeket. Om dit te kunnen betalen, doen we een beroep op u. 
Doet u mee? U kunt dan uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de 
Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal NL14RABO 039.51.38.906 ovv 
“Bloemengroep ZW, boeket”. Of u mag het afgeven op het Kerkelijk Bureau of 
aan één van de dames van de Bloemengroep. 
 

Eerste collecte 22 mei 2022 
De eerste collecte op zondag 22 mei is voor 
Missionair Werk 
Oog voor kinderen in pioniersplekken. Pioniersplek 
Het Badhuis wil een huiskamer en ontmoetingsplek 
voor de wijk zijn. Ook voor kinderen en jongeren. 
Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth 
alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en 
goede gesprekken. Ze kunnen op verschillende 
momenten in de week chillen met hun vrienden en 
vriendinnen, spelen met de spelcomputer en 
snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse 
bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar 
een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. 
Naast alle gezellige activiteiten is er in de 

Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over 
levensvragen en zingeving. Steun het missionaire werk van de Protestantse 
Kerk.  
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk mei. Help je mee om deze 
collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie 
www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl 
 

Info bijeenkomst NET ontmoetingen, 
voor contactpersonen 
Aan alle contactpersonen: 
Samen vormen we wijkgemeente 
ZuidWest  Jong en oud als we zijn, 
verspreid over vele straten van Zuid- en 
West- Veenendaal, zijn we aan deze 
gemeenschap verbonden. In onze 
pastorale werkgroep geloven we erin dat 
we, veelkleurig als we zijn, met elkaar 

mee kunnen leven bij vreugde en zorgen. We zoeken naar (nieuwe) vormen om 
als gemeenteleden met elkaar verbonden te zijn. 

http://www.kliederkerk.nl/
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In de komende willen we vanuit de vier pastorale secties in de gemeente, vanuit 
de inzet van onze contactpersonen overal kleine NET ontmoetingen 
organiseren. Dit zijn kleine gezellige ontmoetingen waarbij we elkaar als straat- 
& buurtgenoten beter willen leren kennen. Misschien ontstaan zo nieuwe 
contacten of NETwerkjes tussen mensen die elkaar nog niet zo goed kennen. 
Vanaf het nieuwe kerkelijke seizoen hopen we met deze NET ontmoetingen te 
starten. We nodigen bij deze alle contactpersonen, uit voor een Info 
bijeenkomst. Ook de rest van het pastoraal team (ouderlingen, diakenen, 
pastorale medewerkers...) is van harte uitgenodigd om aan te schuiven!  
Deze infobijeenkomst vindt plaats op maandagavond 23 mei om 20.00 in het 
Trefpunt en duurt maximaal een uurtje.  
We hopen jullie te ontmoeten, namens de werkgroep pastoraat, 
Anne Stelma - Ribberink 
 
 
Overstapdienst 
 

Hallo jongens en 
meisjes van groep 8 
van de basisschool. 
Over een tijdje gaan 
jullie de overstap 
maken van de 
Basisschool naar het 
Voortgezet Onderwijs, 
een spannende stap! 
Wij, als 
Kindernevendienst, zijn 

alweer druk bezig voor de Overstapdienst van zondag 12 juni as.  
Wil je meedoen, meld je dan aan bij Judith (06 12 88 97 65) of  
Wilma (06 46 44 54 16). 
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst. 
Ps. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes en ooms.. weten jullie nog kids die 
de overstap gaan maken en het leuk vinden om mee te doen.. meld ze dan bij 
ons aan. 
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‘Feest van de Geest’: op de Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en 
Veenendaal 
‘Feest van de Geest’ is een ontmoeting tussen Pinksteren, Beeldende Kunst, en 
Architectuur van Kerkgebouwen. 
De open kerken (14 kerken, o.a. de Andriekerk in Amerongen, De Ludenkapel in 
Doorn, de Michaëlkerk in Leersum, de Petrakerk in Veenendaal) zijn een 
speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar 
hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving 
en recreatieve ontspanning. 
Maak met Hemelvaart en Pinksteren een mooie tocht -met de fiets of met de 
auto- langs de verschillende kerken, zie de folder voor een mooie route. De 
folders liggen in de kerk. 
Voor meer info: https://feestvandegeest.nl 
We zoeken nog naar een aantal gastheren en gastvrouwen (voor een middag, 
of een deel van de middag). Wil je ook meedoen, geef je op bij Karin de Jonge. 

 
 
Kijkcijfers dienst 15 mei 2022 
Direct: 145             Opname: 112 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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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