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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag  
De kleur groen betekent hoop, verwachting, groei en toekomst.  
We gebruiken deze kleur als de andere kleuren niet van toepassing zijn. 
een oude misdienaarsspreuk: 'Groen-niets te doen'. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Kwint-Klumpenaar Ebbenhorst 19. 
 
Kerkdienst 24 januari 
In deze zondagen na Epifanie, gaat het in de schriftlezingen over verschijnen, 
aan het licht komen. Hoe God van zich laat horen. 
De evangelielezing van deze zondag vertelt ons over de verschijning van Jezus. 
Hoe hij zijn eerste leerlingen roept: Kom, volg mij! Het is ook het thema van de 
kindernevendienst. Je vindt het kinderverhaal als filmpje op de website van 
ZuidWest. De schriftlezing in de kerkdienst gaat ook over geroepen worden:  
I Samuel 3: 1-10. De jonge Samuel, het kostershulpje in het huis van God, hoort 
een stem. Hij vraagt zich af: Wie roept mij eigenlijk? En hij leert het, dat het niet 
zomaar een stem is van één van de mensen om hem heen, maar dat het de 
HEER  zelf is, die hem roept. Drie keer heeft hij nodig om te ontdekken dat God 
het is, die tot hem spreekt. Je komt de Heilige niet zomaar op het spoor in je 
leven. En die priester, die oude man leert het de jongen: hoe hij op Gods stem 
moet antwoorden. Intergenerationeel geloofsoverdracht is dit. 
In de preek gaat het over die stem van God. Is die nu ook in deze tijd voor ons 
te horen? Wie leert het ons om Gods stem te onderscheiden tussen al die 
stemmen die er klinken en hoe hierop te antwoorden? Hoe kunnen ouderen 
jongeren helpen in hun levensvragen over God, over hun bestemming? 
Helaas wordt er op dringend advies van de PKN nu helemaal niet meer live 
gezongen in de kerk, als gevolg van coronauitbraken bij zanggroepjes elders in 
andere kerken. 
Maar gelukkig dat Adrie Okker zondag op het orgel speelt. En ook via YouTube, 
CD’s en andere opnames kunnen we naar mooie liederen luisteren. U kunt thuis 
gewoon meezingen☺. 
Ik wens u een fijne dienst. 
Ds. Coby de Haan 
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Aandacht voor elkaar 
Twee weken geleden werd mevrouw Gerda van den Bosch opgenomen in het 
UMC Utrecht met ernstige klachten door corona. Helaas verslechterde haar 
toestand en is zij inmiddels opgenomen op de IC waar zij tenminste een week in 
slaap wordt gehouden. 
We vragen uw medeleven en gebed voor haar, haar echtgenoot en (klein)-
kinderen. Het adres in Veenendaal: Moerschans 25, 3905 XS 
 
StudentAlpha Veenendaal- Nieuwe startdatum 
In februari 2021 gaat er weer een StudentAlpha van start. Dit is een cursus van 
10 dinsdagavonden waar alle ruimte is voor kleine of grote vragen over het 
leven en het Christelijk geloof. Bijvoorbeeld: wie is Jezus, hoe leer ik bidden en 
hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? Geen vraag is te gek en je mening wordt 
gerespecteerd. De cursus is laagdrempelig en op een ontspannen manier gaan 
we met elkaar in gesprek. 
Graag nodigen we je uit om kennis te maken tijdens ons Launch Event* op 23 
februari 2021. Tijdens deze avond kun je samen met leeftijdsgenoten (18 - 25 
jaar) ervaren of de StudentAlpha iets voor jou is, vrijblijvend en gratis! Kom je 
ook?  
Om te laten weten of je naar het Launch Event komt, of voor meer info, bezoek 
onze website: www.studentalphaveenendaal.nl. Je bent van harte welkom!  
*Afhankelijk van de maatregelen zal de Alpha vanaf 23 feb. online of fysiek op 
afstand plaatsvinden. 
 

 
 
Voor de StudentAlpha zijn wij tevens nog op zoek naar mensen die tijdens deze 
avonden willen bidden! Bent u in de gelegenheid om komend seizoen mee te 
bidden op locatie / thuis middels onze gebedsbrief? We komen graag met u in 
contact! Ons mailadres: studentalphaveenendaal@gmail.com       

 
De eerste collecte, op zondag 24 januari, is bestemd voor: KIA Missionair  
Een zichtbare kerk in dorp of stad 
Hoe kun je als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in je dorp of stad in 
een tijd dat steeds minder mensen naar de kerk komen? Op veel plekken zijn 
kerken creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Want de 
behoefte van mensen aan plekken om tot rust kunnen komen en tot bezinning 
op de grote daden van God zal blijven bestaan. Op allerlei manieren kunnen 
kerken zichtbaar zijn in hun dorp of stad. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar 
iedereen welkom is, een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffietentje 

http://www.studentalphaveenendaal.nl/
mailto:studentalphaveenendaal@gmail.com
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voor mensen die een praatje willen maken. Laagdrempelige, open en 
toegankelijke activiteiten. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de 
Protestantse Kerk missionair-diaconale initiatieven in het hele land, om als kerk 
zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed 
nieuws is voor iedereen!  
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 10 ABNA 0444 444 777  
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair januari 
 
Bevestiging ambtsdrager 
De wijkkerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Brenda van de Vendel, 
Bosmahof 42, bereid is voorzitter te worden van de werkgroep Eredienst en 
daartoe het ambt van ouderling op zich wil nemen. De bevestiging zal zondag 
14 februari plaatsvinden. 
Bezwaren tegen deze bevestiging kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 25 
januari 2021 worden ingediend bij de scriba.  
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Doel 40-dagentijd/vastenproject 
De 40-dagentijd begint op woensdag 17 februari 2021 en eindigt op zondag  
4 april 2021. In deze periode hopen we ons als wijkgemeente ZuidWest weer in 
te zetten voor een goed doel. Dit jaar voor een doel dat een relatie heeft met 
Veenendaal. Deze maand hoopt de diaconie een keuze te maken uit de 
binnengekomen suggesties. Hebt u een idee? Tot 18 januari kunt u ons dit nog 
laten weten op ons mailadres ZW-diaconie@pkn-veenendaal.nl.     
Namens de diaconie ZuidWest, Arend Vleeming 
 
 
Kijkcijfers onlinedienst 17 januari 2021:  
Direct  325 
Opname 109 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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