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Mededelingen 

Kerkdienst 24 juli 2022 
Op deze zondag in de zomertijd vieren we de Maaltijd van de Heer. 
We laten ons inspireren door Ruth, die uitgenodigd wordt door Boaz om samen 
de maaltijd te gebruiken. ( Ruth 2)  
Ruth, die jonge Maobitische weduwe, een vreemdeling in Israël, arm en berooid, 
zij gaat aan tafel bij Boaz, een vermogend en invloedrijk man. Hij heeft Ruth 
uitgenodigd en neemt haar ‘onder zijn vleugels’. Eerlijkheid gebied te zeggen: 
Boaz heeft ook wel een oogje op Ruth…. 
Door de persoonlijke zorg en uitnodiging aan tafel van die rijke boer Boaz, 
begint Ruth erbij te horen. Haar moed wordt gezien en gewaardeerd. Dit is een 
nieuw begin. 
Wie nodigen wij uit aan onze tafel? 
Ds. Coby de Haan 
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Hennie Roks, Mr. Dr. Schokkingstraat 61, was opgenomen in het 
ziekenhuis in Ede na een beroerte. Zij is nu overgegaan naar het zorgcentrum 
Elias in Bennekom voor verdere revalidatie en juiste zorg.  
Het adres is: Barones van Lyndenlaan 69, 6721 PK Bennekom. 
Mevrouw Ria van de Craats, heeft in het ziekenhuis Ede een slechte boodschap 
gekregen. Zij heeft uitgezaaide galblaaskanker. Het is nu afwachten hoe het 
verder gaat. Als u een kaartje of ander teken van meeleven wilt sturen, kunt u dit 
het beste doen naar haar nieuwe woning aan de Morgenster 172.  
Mevrouw Ria Kreijns, Staringlaan 27, moest worden geopereerd aan haar 
schouder. In de komende tijd zal zij thuis revalideren.  
We wensen haar goede moed toe en Gods zegen, in deze tijd van revalidatie. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Gea Bloemendal, Paganinistraat 3. 
 
Omzien naar elkaar in de praktijk.... Wie wil? Wie kan? 
Beste gemeenteleden, 
Een gemeentelid kan wat praktische hulp gebruiken, na het overlijden van haar 
man, bij het snoeien van de coniferenhaag en een paar andere hand-en-
spandiensten in de tuin. Ook staan in haar schuur een aantal palen die naar de 
stort moeten.  

Zondagsbrief 

 

4e jaargang, nummer 8 

 
Zondag 24 juli 2022 
Kleur van de zondag: groen 



2 

 

Mocht u iets kunnen betekenen voor deze mevrouw, dan kunt u contact opnemen 
met Harriëtte Notenbomer (diaken sectie 3).  
Alvast bedankt voor de positieve reacties! 
Hartelijke groet, 
Harriëtte Notenbomer 
diaken sectie 3 
zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl 
 
Scriba College van Kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar een scriba. 
De scriba verzorgt de inkomende en uitgaande stukken van het college en 
bereidt, samen met de voorzitter de vergaderingen voor. Tijdens de 
vergaderingen wordt de scriba bijgestaan door een notulist die de verslagen van 
de vergadering verzorgt.  
Scriba van het College van Kerkrentmeesters is een bovenwijkse functie en de 
scriba wordt aangesteld als kerkrentmeester en hoeft daarom niet bevestigt te 
worden als ouderling (maar het mag wel). 
Het College van Kerkrentmeesters beheert de financiële zaken van de 
Protestantse Gemeente te Veenendaal en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse 
begroting en jaarrekening. 
Belangstelling voor deze functie? Mail dan naar scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl 
 
Startweekend 2022/2023 
De startweekend commissie is weer bijeen geweest om het weekend van 24 en 
25 september a.s. voor te bereiden. Mede omdat dit weekend samenvalt met 
Burendag kiezen we voor het thema Kerk in de Buurt, met als motto “Kom eens 
buurten bij de kerk in de buurt”. 
Jullie hebben al het een en ander kunnen lezen over het programma voor 
zaterdag 24 september van 10:00 tot 15:00 uur: 

• Petra Actief Kringloopmarkt voor de buurt 

• Kleedjesmarkt voor de kinderen uit de buurt. (We zorgen ook voor 
springkussens.) 

Van 16:00 tot 19:00 uur: 

• Gemeente BBQ voor alle leeftijden 
Voor zondag 25 september is het programma nog in ontwikkeling, maar de 
belangrijkste elementen worden: 

• Van 9:30 tot 10:30 de Startzondag eredienst 

• Aansluitend koffiedrinken met wat lekkers 

• Een programma gericht op ontmoetingen en elkaar leren kennen 

• Afgesloten met een gezamenlijke lunch 
We houden jullie op de hoogte omtrent de verdere uitwerking van het 
programma! 
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Samen Eten in het Trefpunt 
Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een 
gezellige maaltijd. Deze maaltijd wordt verzorgd 
door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en 
koffie, soms voorgerecht of soep. Wanneer je 
vegetarisch 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 zoeken ook nog vrijwilligers die mee willen helpen met het koken. 
Vrijdag 29 juli 2022 aanvang 18.00 uur (welkom vanaf 17.30 uur) 
Opgeven kan tot en met dinsdag 26 juli 2022 
Ingang aan de Dennenlaan. Kosten 5 euro p.p. 
E-mailadres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
Of bellen naar: Tonny van Woerkom- Beumer 0318-521391 
 
Hebreeuws studeren !? 
Altijd al zelf de Tenach willen lezen en vertalen!? 
Dan komt daar nu volop de gelegenheid voor! 
Het studieseizoen van de Werkgroep Hebreeuws in de Vallei start in september 
weer met de driejarige taalcursus Bijbels Hebreeuws en verschillende 
leesgroepen Hebreeuws, zowel overdag als ‘s avonds, alle in Veenendaal. 
Lees meer hierover op de bijgewerkte website van de werkgroep:   
www.hebreeuwsindevallei.nl 
Bij aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de 

Werkgroep: Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 515432 of per mail: 
rosabeijen@gmail.com 
 
Foto expositie over je/uw inspiratieplek 
Herhaling en oproep: we willen een Expositie in de kerk gaan inrichten met 
foto’s van uw en jouw hand, als het gaat om Inspirerende plekken in de wereld, 
die jij en u tegen komt/kwam. Een plek waar je stil wordt of juist stil van wordt. 
Van een kerk, een kruisbeeld aan de kant van de weg, een plek in de natuur, 
een plek ver weg of dichtbij. Van harte nodigen wij u en jou uit deze plek op een 
foto te delen! Er zijn al enkele inzendingen en toezeggingen binnen!. Er kan nog 
veel meer bij! Wij zien uw en jouw inzendingen dan ook met belangstelling 
tegemoet! 
De foto (maximaal twee) minimaal op A5 formaat. Graag mat afgedrukt i.v.m. de 
spiegeling in de kerk als de zon of een lamp er op schijnt. Dan glimt de foto niet. 
Levert het afdrukken ( digitaal, mobiel, aanleveren bij Hema of Kruidvat) 
problemen op?  Wij helpen u graag. U kunt uw digitale “negatief” ook opsturen 
naar onderstaande personen, maar doe dat wel vóór 23 augustus a.s. Wij 
hebben dan ook tijd om (jo)uw foto klaar te hebben voor de start van de 
tentoonstelling. Afgedrukte foto’s ook graag voor deze datum, of in overleg 
aanleveren, via onderstaande personen of tijdens de “Open Kerk”- uren. 
Kun(t) jij/u iets vertellen over het waar, hoe en waarom van deze foto(‘s)??  
Heel graag, mag los naast de foto ingeleverd worden. 
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De expositie start op 1 september a.s.  
Leden van beide kerken worden van harte uitgenodigd! 
Karin de Jonge, 06-175 74 731, katharinadejonge@gmail.com 
Jan van de Pavert, 06-429 36 560,  morgenster1955@gmail.com 
 
Indian summer festival 

Zaterdag 27 augustus van 15.00 tot 19.30 uur. 
Voor de kinderen en jeugd zijn er leuke 
activiteiten zoals een springkussen, schminken, 
een knutsel maken, enzovoort. En met z'n allen 
één tof kunstwerk maken die we het hele seizoen 
zullen ophangen. Vanaf 15 uur zijn jullie welkom. 
Om 17.00 starten we met het bakken en eten van 
pannenkoeken en/of BBQ.  
Voor de middengeneratie is er een gezellige 
wandeling om 15.30 uur. De kinderen kunnen 
naar het kinderfestival waar voor ze gezorgd 
wordt. Na de wandeling gaat om 17.00 uur de 
BBQ aan in de tuin bij de Petrakerk.  

Wil je je opgeven? Stuur een mail naar zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl of stuur een 
appje naar (06) 2834 6444. Laat even weten aan welke activiteit je meedoet. En 
of er wensen zijn voor de BBQ: vegetarisch of dieetwensen. Fijne zomer en tot de 
27e. De feestclub. 
 
Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau is in de vakantieperiode van 11 juli tot en met 19 augustus 
alleen op vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt op andere tijden uw 
bericht inspreken op (0318) 595 203 of mailen naar kerkelijkbureau@pkn-
veenendaal.nl. 
 
Kijkcijfers dienst 17 juli 2022 
Direct: 109   Opname: 53 
 
 

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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