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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag groen 
De kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - Jezus deelt en 
gebrek wordt overvloed - ons dagelijks brood wordt brood des Levens - de 
toekomst ligt weer open. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Nelleke Engel, Vondellaan 16 
 
Eerste collecte 

 
 
De eerste collecte is vandaag bestemd voor 
Missionair Werk  
Kerk in, van en voor het dorp 
 
 

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. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel 
kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen 
invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon,  nodigt uit tot 
verstilling. 
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 op kerkinactie.nl/collecte 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
 

Zondagsbrief 

 

3e jaargang, nummer 30 

 
Zondag 23 januari 2022 
3e zondag na Epifanie 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/
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Vanuit de wijkkerkenraad: 
 
Voorlopige benoeming kerkelijk werker 
Afgelopen zondag, 16 januari, is het volgende in de dienst meegedeeld: 
We zijn heel blij hier te kunnen melden dat we, na een korte 
sollicitatieprocedure, een kerkelijk werker hebben gevonden om ons pastorale 
team te ondersteunen het komende jaar. Haar naam is Anne Stelma-
Ribberink. Anne is 29 jaar en woont in Rhenen. Ze omschrijft zichzelf als een 
gedreven persoon met diepgang en aandacht voor mensen. Ze heeft al in 
meerdere gemeentes ervaring opgedaan. Ze is enthousiast en creatief en heeft 
veel zin bij ons in de wijkgemeente aan het werk te gaan. De wijkkerkenraad 
heeft het voornemen haar te benoemen per 1 februari voor 16 uur per week. 
Bezwaren tegen deze benoeming kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 21 
januari worden ingediend bij de scriba. Maar we hopen natuurlijk dat u net zo blij 
bent als wij dat Anne bij ons wil komen werken en dat we u volgende week 
kunnen melden dat we het voorgenomen besluit kunnen omzetten naar een 
definitieve benoeming.  
 
Herbevestiging ambtsdragers  
We zijn blij dat Ton Keijman, als voorzitter van de wijkkerkenraad, bereid is zijn 
ambtstermijn te verlengen. Herbevestiging zal plaatsvinden op zondag 30 
januari a.s. Bezwaren hiertegen kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 24 
januari a.s. worden ingediend bij de scriba. In dezelfde dienst zullen ook Arend 
Flier (voorzitter CvK), Wim van Haeringen (scriba AK) en Gerrit Hagelstein 
(voorzitter AK) hun ambtstermijn verlengen. (Zie hiervoor ook het bericht van de 
AK in Samen Eén nr. 1.) Het is fijn dat zij nog een aantal jaren invulling willen 
geven aan deze bovenwijkse functies.  
 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie… 
…heeft de PKN op dinsdag 18 januari een nieuw advies uitgebracht dat we 
willen volgen. Dat betekent dat er vanaf zondag 23 januari weer 50 bezoekers, 
op uitnodiging via Kerktijd, welkom zijn in de dienst. Daarnaast kan er weer 
fysiek vergaderd worden en kunnen activiteiten langzaamaan weer opgestart 
worden, uiteraard met inachtneming van de basismaatregelen. We houden 1,5 
meter afstand en dragen binnen een mondkapje als we ons verplaatsen.  
 
Met een hartelijke groet, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Licht ! 
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht 
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 
En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn 
Gij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

Laten we vanuit het Licht van Christus licht blijven zien en licht zijn voor elkaar! 
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Vanuit de Algemene Kerkenraad: 
Aan de gemeenteleden van De Open Hof en ZuidWest 
In de reeks van voorgenomen (her)benoemingen deze maand ontbreekt nog de 
naam van Anton Brinkman. 
Anton is nu in functie als bovenwijks diaken en wel als penningmeester van het 
College van Diakenen. 
Het College van Diakenen zou Anton graag voor een nieuwe termijn van vier 
jaar willen herbenoemen en draagt hem daartoe voor.  
Wij hopen dat u daarmee kunt instemmen. Bezwaren dan wel tegenkandidaten 
kunnen worden ingediend tot uiterlijk 25 januari a.s. bij de scriba van ZuidWest, 
Carla van Maasakkers-Casius.  
Namens de Algemene Kerkenraad, met vriendelijke groet, 
Gerrit Hagelstein  
 
Taizé-Viering 23 januari afgelast!  

Afgelopen woensdag kregen wij het bericht dat de 
Taizé-Viering alsnog door kon gaan. 
U/je begrijpt dat dit voor ons te kort dag was om alles 
goed voorbereid en geregeld te krijgen. 
De Taizé-Viering zal daarom ook niet doorgaan. 

Zondag 27 maart 2022 is de volgende Taizé-Viering! Dan hopen we om met 
elkaar een mooie viering te houden. 
 
Wist u dat: 
er zo’n 85 contactpersonen in onze 
wijkgemeente actief zijn 
zij de oren en ogen van onze wijkgemeente 
zijn 
zij gemiddeld 6 tot 10 adressen onder hun 
hoede hebben 
onze wijkgemeente uit 1300 adressen van 
gemeenteleden bestaat 
die 85 contactpersonen niet voldoende zijn 
……. 
Wilt u/ wil jij best iets doen voor onze wijkgemeente ? 
Maar de vrijheid hebben om dat te doen wanneer je tijd hebt ? 
Contactpersoon zijn voor een aantal adressen ? 
Af en toe een bezoekjes afleggen, attenties of folders bezorgen en hulpvragen 
doorgeven aan de sectie ouderling ? 
Neem contact op met je sectieouderling of mail naar zw-ouderling-vz4@pkn-
veenendaal.nl 
Allen samen kunnen we een bruisende wijkgemeente zijn ! 
 
Kijkcijfers onlinedienst 16 januari: 
Direct 291   , Opname 194 
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Wie zingt er mee? Kinderkoor Jedaja zoekt nieuwe leden 
Na een lastige coronatijd kan kinder- en tienerkoor Jedaja gelukkig alweer 
enkele maanden lekker zingen. Het koor is ook weer op zoek naar nieuwe 
leden. Iedereen vanaf groep 3 is welkom. 

Jedaja bestaat in Veenendaal sinds 2015 en repeteert elke donderdagmiddag in 
gebouw ‘Onder Ons’ aan de Fluitersstraat in het centrum.  

‘Van optreden is het de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk niet veel gekomen 
door corona’, zegt dirigent Wilna Sierksma. ‘Al hebben we zeker niet stilgezeten. 
We hebben een paar leuke filmpjes ingezongen en we hebben buiten 
opgetreden voor oudere en eenzame mensen. Maar we hopen dat er komend 
jaar weer veel meer kan. Normaal treden we vaak op in kerkdiensten en bij 
evenementen in de gemeente Ede. In de weken voor Kerst en Pasen kun je ons 
ook altijd wel ergens horen en zien. Komend najaar hebben we een groot eigen 
concert op het programma rondom het thema ‘‘Onderweg’’.’  

Het repertoire van Jedaja bestaat uit liedjes die gaan over alledaagse dingen, 
zoals vakantie of sporten, maar ook over liefde, vriendschap, de Bijbel, God en 
elkaar. Ook is er tijdens de repetities aandacht voor zaken als ‘hoe sta je op een 
podium?’ en ‘hoe zing ik zo dat de tekst verstaanbaar is?’ Ook wordt er 
aandacht besteed aan mimiek en beweging. 

Jedaja is een christelijk koor. De naam betekent ‘de Here loven’. ‘Dat is ook het 
belangrijkste wat we elke week doen’, zegt Sierksma. 

Kinderen mogen twee keer vrijblijvend bij een repetitie komen kijken, voordat ze 
besluiten lid te worden. De repetities zijn op donderdagmiddag van 16.00-17.00 
uur in gebouw ‘Onder Ons’, Fluitersstraat 26. 

Meer info: www.kinderkoorjedaja.nl en Facebook. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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.kinderkoorjedaja.nl/
https://www.facebook.com/Kinder-en-tienerkoor-Jedaja-358390884246654/
https://www.facebook.com/Kinder-en-tienerkoor-Jedaja-358390884246654/
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

