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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen 
Groen is de kleur van de hoop. 
Brood en vis als symbool voor Jezus 
die ons door zijn leven hoop geeft. 
Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar Ineke du Pré, Sweelinckdreef 19. Ineke heeft een operatie 
ondergaan en er zal zeer binnenkort een tweede volgen. We wensen haar veel 
sterkte! 
 
Rommelmarkt 
Tot nader order kunnen er geen spullen voor de rommelmarkt gebracht worden. 
 

25 oktober Bijbelzondag: een dag om te vieren en te delen 
Stil staan bij de Bijbel en ons realiseren dat wij een Bijbel 
hebben en er in vrijheid uit kunnen lezen, is het 
allerbelangrijkste. Dit kunnen we in de kerk, met dertig 
gemeenteleden. En thuis, als we de dienst op afstand 
meevieren. 
Op Bijbelzondag denken we ook aan mensen die niet de 
beschikking hebben over een eigen leesbare bijbel. 
Daarom vragen we op deze dag steun voor het werk van 
het Nederlands Bijbelgenootschap, dat samen met andere 
Bijbelgenootschappen in de hele wereld de Bijbel dichtbij 
mensen wil brengen. Doet u mee? U kunt bijdragen via de 
collecte in de kerk of op een andere manier vanuit uw 
eigen huis! 
 

Voedsel-estafette 
Een groot aantal kerken in Veenendaal e.o. 
doen mee aan de voedsel-estafette, uitgaande 
van de Voedselbank Veenendaal. Elke maand 

zorgen één of meer kerkgenootschappen voor het inzamelen van (houdbare) 
voedselproducten. Vervolgens wordt het “stokje”, zoals bij een estafette, 
doorgegeven aan een volgende kerk. De diaconie van onze wijkgemeente 
ZuidWest heeft toegezegd in de maand november haar bijdrage te willen 
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leveren. Ook de Bethelkerk en de Pniëlkerk leveren deze maand hun bijdrage. 
Op dit moment zijn er ruim 150 gezinnen in Veenendaal mede afhankelijk van 
de Voedselbank. Maar……gezien de nog steeds geldende beperkingen omtrent 
o.a. kerkbezoek (max 30 personen) kunnen wij ons voorstellen dat het voor u/ 
jou als gemeentelid misschien meer tegenop ziet naar de winkel te gaan om 
boodschappen te doen voor de Voedselbank.  
Toch willen wij ook dit jaar ons steentje bijdragen en u/jou de mogelijkheid 
bieden de gevraagde boodschappen bij de Petrakerk in te leveren. Dat kan op 

zondagmorgen (1, 8,15, 22, 29 november) vóór de dienst, waarbij we u helaas 

geen zitplaats voor de eredienst kunnen garanderen, daarvoor moet u een 
uitnodiging van kerktijd.nl hebben en verder tijdens de Open Kerk momenten in 
november op dinsdag avond (19-20 h), woensdag- en donderdagmiddag (14-15 
h). Hieronder treft u het boodschappenlijstje aan, zoals aangeleverd door de 
Voedselbank, (gelieve uitsluitend hieruit een keus te maken)  

 

Ook in deze voor iedereen onzekere tijden hopen wij evenals voorgaande jaren 
op een succesvolle inzameling. Uiteraard kunt u ook een financiële bijdrage 
leveren in de collecte-emmer in de kerk of rechtstreeks overmaken naar de 
Voedselbank Veenendaal bank rek nr. NL46 ABNA 0577 8897 45 o.v.v. 
Voedsel estafette ZuidWest. Uw gaven op welke wijze dan ook zijn zeer 
welkom! 
De wijkdiaconie nadere info of opmerkingen bij zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl  
 

Extra Actie Kerkbalans 
Als CvK hebben we geconstateerd dat door Corona 
onze inkomsten uit collectes achter blijven en dat we 
geconfronteerd worden met extra uitgaven. Op dit 
moment ligt het niveau van ontvangen collecte 
inkomsten rond de 15.000 euro lager dan vorig jaar. 
Daarnaast zijn we meer kosten kwijt vanwege het 
organiseren van onlinediensten en het nemen van 
veiligheidsmaatregelen. Zo loopt op gebied van 
ventilatie momenteel een nadere analyse waarbij het 
CO2 gehalte in de Petrakerk continu gemeten en 
vergeleken wordt met de PKN-normstelling vanwege 
Corona. Daar voldoen we gelukkig aan maar het is 
mogelijk dat in de nabije toekomst structurele 
aangescherpte ventilatie richtlijnen zullen gaan gelden. Dit 
leidt tot noodzakelijke aanpassingen en dus tot hogere kosten. Daarom is 
besloten om een extra Actie Kerkbalans te organiseren. U heeft hierover 

Potjes pastasaus; Aardappelpuree; Blikjes leverpastei; Blikken en blikjes 
soep; Kleine potjes/blikjes groente; Olie; Krenten en rozijnen; Suiker; 

Gewone thee (geen smaakjes); Koffiemelk; Houdbare melk; Alle soorten rijst 
(behalve witte); Couscous; Kleine potjes uien; Kleine potjes augurken; 

Blikjes vis (geen haring); Blikjes knakworst; Droge peulvruchten (bv rode 
linzen); Kikkererwten; Witte bonen 

Klik voor meer info 

https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
mailto:zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Brief%20extra%20actie%20KB%202020_docx%20rev_%20GH%20(004).pdf
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informatie ontvangen bij kerkblad Samen Eén. U zult begrijpen dat uw gift zeer 
welkom is! 
Namens het CvK, Hans van der Meer 
Gemeenteavond maandag 26 oktober 2020 
Onze ambtsdragers met een bijzondere opdracht, Berry Veenhof en Margreet 
Hagelstein, hebben binnen het gemeenteonderzoek gedaan naar hoe wij kerk 
willen zijn in deze tijd. Daaruit voortvloeiend hebben zij de missie voor onze 
wijkgemeente ZuidWest verwoord. Deze wil de wijkkerkenraad graag met u 
delen tijdens een gemeenteavond op maandag 26 oktober, aanvang 20.00 
uur. Vanwege de beperkingen waarmee we momenteel te maken hebben, zal 
deze avond geheel online plaatsvinden. Vanuit de Petrakerk zal een korte 
presentatie gegeven worden, die u via kerkdienstgemist.nl kunt volgen. Er zal 
ook gelegenheid zijn online vragen te stellen. U hoeft zich hiervoor niet aan te 
melden. Daarna is er gelegenheid via een Zoom bijeenkomst met elkaar over de 
missie in gesprek te gaan. U/jij bent van harte uitgenodigd daaraan deel te 
nemen en met ons mee te denken. U kunt zich voor de Zoom bijeenkomst 
aanmelden via kerktijd.nl t/m maandag 26 oktober 12.00 uur. Op 
maandagmiddag ontvangt u dan via de mail een link om in de Zoom 
bijeenkomst te komen. Rond 21.30 uur zullen we de bijeenkomst beëindigen. 
Mocht u de 26ste niet in de gelegenheid zijn mee te doen, dan is er op 
woensdag 28 oktober van 10.00 - 11.00 uur een tweede mogelijkheid deel te 
nemen aan een Zoom bijeenkomst. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via 
kerktijd.nl t/m dinsdag 27 oktober 12.00 uur. De mail met de link wordt dan 
dinsdagmiddag verstuurd. We hopen dat u/jij op de uitnodiging in wilt gaan. Het 
is de bedoeling dat de missie ‘onze’ missie wordt; uw/jouw mening horen we 
dan ook graag! 
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
 

Missie van wijkgemeente ZuidWest van de Protestantse Gemeente Veenendaal 
Eindelijk, ‘daar is-ie dan’! Misschien een raar eerste zinnetje om je document 
mee te beginnen waarin de missie van onze gemeente ZuidWest voor de eerste 
keer aan het papier wordt toevertrouwd. Het beschrijft wat ons betreft wel het 
gevoel dat wij hebben. Meer dan twee jaar geleden waren er de eerste ideeën 
om aan onze missie te gaan werken. Nu, na een traject waarin wij hobbels 
tegenkwamen en werden opgehouden in de tijd, is het dan zover. In deze notitie 
vindt u de verwoording van onze (voorgestelde) missie. Beschreven wordt wat 
en wie wij zijn als gemeente, waaruit dat mag blijken en vanuit welke houding wij 
hieraan invulling geven. 
 

Wij zijn een bruisende gemeente waar het verlangen leeft om vrijmoedig 
en met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu 

 

Dit betekent dat: 
1. iedereen zich welkom mag voelen, ongeacht afkomst, ras, seksuele 

geaardheid of religieuze achtergrond, om met elkaar te zoeken naar wat 
Jezus ons als gemeenschap en ons persoonlijk te leren heeft; 

2. we ons actief richten op jongere generaties die ons met hun inbreng, 
inzichten en inspiratie blijven verbinden aan de hedendaagse samenleving; 

https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
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3. we een open kerk zijn, waar voor iedereen uit de wijk ruimte is elkaar te 
ontmoeten, elkaar te leren kennen en met elkaar vragen rondom geloof en 
zingeving te delen, niet alleen tijdens de zondagse vieringen maar juist ook 
op andere momenten in de week; 

4. we ons in navolging van Jezus verbinden aan: 
- mensen in onze samenleving die hun eigen land ontvlucht zijn en die op 

zoek zijn naar veiligheid en vrede; 
- mensen die in armoede leven, zowel in onze directe omgeving als 

wereldwijd; 
- onze directe buren, de inwoners van de wijk waarin onze kerk staat; 
- het rentmeesterschap van de schepping, waarbij duurzaamheid een 

belangrijk criterium is bij de keuzes die we maken. 
 

Dit doen we: 

• door, met respect voor wat tradities en rituelen ons geleerd en gebracht 
hebben, met elkaar te zoeken naar wat in de huidige samenleving van ons 
gevraagd wordt; 

• met de bereidheid ons te laten verrassen door de ander; 

• door met respect voor elkaars mening open te staan; 

• door naar elkaar te luisteren; 

• door naar elkaar om te zien; 

• door een vrijplaats te zijn voor geloof. 
 

Met het beschrijven van deze missie zijn we niet klaar. Integendeel, nu begint 
het pas. In de komende periode willen we met de gemeente in gesprek over 
deze missie. Wat spreekt mensen aan, waar herkennen mensen zich in, waar 
willen mensen voor gaan, welke uitdagingen liggen er en hoe kan deze missie 
de verschillende werkgroepen inspireren bij het maken van actieplannen. 
Allemaal vragen die we elkaar mogen stellen, waar we onze eigen kijk op 
hebben, onze eigen ideeën over hebben, maar die ons vanuit de gezamenlijke 
missie ook aan elkaar verbinden. Zo wordt de missie een soort werkdocument 
waar we de komende jaren mee aan de slag gaan en dat richting geeft aan wat 
en wie we als gemeente ZuidWest zijn en hoe we dat uitdragen. Een eerste 
moment om hier met elkaar over te praten, is tijdens de gemeenteavond op 26 
oktober a.s.  
 

Kijkcijfers onlinedienst 18 oktober 2020:  
Direct: 269       Opname: 88 

 

 

 

 

 

 

 

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

