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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: wit 
De feestkleur, kleur van zuiverheid en het licht van Christus. 
Wit is de oudste kleur in de kerk. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Sjimmie Vernooy, Moerasmos 21. 
 
 

Kerstnachtdienst 
Eigenlijk wil ik niet zeggen dat ik het zo 
jammer vind dat we de kerstnachtdienst 
wederom online moeten vieren. Eigenlijk 
wil ik niet zeggen dat ik zo graag met zijn 
allen in de kerk was geweest om te 
zingen, bekende woorden uit de Bijbel te 
horen, te bidden en elkaar live 
gezegende kerstdagen te wensen. Maar 
ik kan het dus toch niet laten. Dat gezegd 
hebbend, zou ik het bijzonder fijn vinden 
dan in elk geval online met elkaar 
verbonden te zijn, vrijdagavond 24 
december 21.30 uur. Het thema van de 
dienst is ‘Bloeien in de nacht’, naar het 
kerstnummer van maandblad Open Deur. 
Dat is natuurlijk een wonderlijk iets: 
bloeien in de nacht. Van een hele 

speciale plant of bloem kunnen we ons dat misschien nog voorstellen, maar 
verder? 
In de donkerste tijd van het jaar, midden in weer een lockdown, vieren wij feest. 
Een feest dat gaat over licht en over gaan bloeien in de nacht. Je moet het lef 
maar hebben, met alle ellende die er overal is. 
Waar komt het lef vandaan om dan toch dit feest te vieren? Wat wil dat bloeien 
zeggen? Wat heeft de nacht ons te zeggen? En wat heeft God en de geboorte 
van Jezus daarmee van doen? 
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We zijn er in elk geval achter gekomen dat er veel prachtige bekende 
kerstliederen bij dit thema passen. Thuis kunt u gewoon uit volle borst 
meezingen! 
We hopen hoe dan ook op een gezegende dienst. 
ds. Marieke Muijen 
 
N.a.v. de laatste persconferentie 
Na de persconferentie van afgelopen zaterdagavond ontving de wijkkerkenraad 
een dringend verzoek van burgemeester Kats om, met ingang van afgelopen 
zondag, uitsluitend nog digitale diensten en vieringen te organiseren. We 
hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en geprobeerd de mensen die 
uitgenodigd waren voor de dienst van afgelopen zondag te bereiken via mail, 
app en een enkel telefoontje. Bijna niemand is zondagmorgen naar de kerk 
gekomen, de berichtgeving via deze weg was dus effectief. Hartelijk dank voor 
uw en jouw medewerking! De komende weken, in elk geval tot 14 januari, zullen 
de diensten alleen online te volgen zijn. Helaas! Hopelijk is het van korte duur.  
Ondanks alles wens ik u en jou, namens de wijkkerkenraad, gezegende 
Kerstdagen toe. Laten we hoopvol en in vertrouwen het nieuwe jaar ingaan! 
Met een hartelijke groet, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
 
Begroting 2022 
De begroting voor 2022 van het College van kerkrentmeesters van de PGV ligt 
ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Wilt u deze komen inzien dan kan dat elke 
ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
De begroting is tevens beschikbaar op https://www.pkn-veenendaal.nl/cvk de 
pagina van het College van Kerkrentmeesters. 
Indien u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen: 0318-595203 
 
Adventsberichten van het pastoresteam 
Het pastoresteam van de Protestantse Gemeente te Veenendaal heeft in de 
adventsperiode weer een aantal mooie berichten geplaatst.  
Klik op deze link voor een overzicht van de berichten. 

https://www.pkn-veenendaal.nl/cvk
https://www.petrakerk.nl/zw-boodschap140320/
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Collecte 
Op Kerstavond én op 1e Kerstdag 
is de eerste collecte bestemd 
voor Kinderen in de knel:  
Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 
Gammele tenten. Extreme kou of 
juist ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. En jarenlang, 
onzeker wachten. Dat is de 
realiteit waarin duizenden 
kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. 
Via 3 partnerorganisaties helpt 
Kerk in Actie hen met voedsel, 
kleding, zorg en onderwijs. 
Partner Borderline laat 
vluchtelingen bij aankomst op 
Lesbos op krachten komen door 
ze eten en drinken aan te bieden. 
Daarna krijgen ze hulp bij het 
invullen van officiële 

documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 
jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg 
en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner 
Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een 
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke 
verzorging uitgedeeld.  
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank! 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
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Actie kerkbalans 15 t/m 29 januari 2022     
Namens de commissie kerkbalans en het 
College van kerkrentmeesters laten wij u 
weten dat we het komende jaar de actie 
kerkbalans anders zullen verwerken en 
uitvoeren. 
U krijgt net als andere jaren de flyer, het 
toezeggingsformulier voor de vrijwillige 
bijdrage met op de achterkant meer 
informatie en de antwoordenvelop via de 
Samen Een bezorger/ster in uw brievenbus of via de post in uw brievenbus.                                                                                                                                          
Dit betekent dat het door u ingevulde formulier ook niet meer bij u opgehaald 
wordt.  
We gaan het nl op onderstaande wijze doen: 
1. Als u de voorbedrukte bijdrage van vorig jaar gelijk wil houden, hoeft u niets 

te doen. 

2. Als u uw bijdrage wil verhogen of verlagen, kunt u dit aangeven op het 

formulier, uw handtekening zetten en in de bijgesloten antwoordenvelop 

doen. 

3. Als uw bankrekeningnummer en / of mailadres niet meer klopt, of als het er 

niet op staat wilt u het formulier dan ook aan ons terug sturen. 

Mogelijkheden voor het terug sturen:                                                                                                                         
De bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone 
brievenbus gedaan worden, maar om kosten te besparen hebben in beide 
wijken een aantal adressen waar de envelop in de bus gedaan kan worden, 
deze adressen kunt u op de achterzijde van het toezeggingsformulier lezen.       
 
Actie kerkbalans digitaal:                                                                                                                                                
En er is een hele nieuwe manier, dat is geven via de PGV app, in de app is een 
groep aangemaakt: Kerkbalans 2022. Als u / jij op deze manier wil gaan geven, 
ga dan in de app naar uw profiel, klik op het icoontje Kerkbalans en vraag om 
toegang. Het is een pilot, we zijn nog niet 100% zeker dat het gaat lukken, maar 
de intentie is er.                                                                                                                                           
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie. 
 
Vriendelijke Groet, namens de leden van de commissie kerkbalans. 
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Kijkcijfers 19 december: Direct   Opname 
Ochtend dienst, 4e advent 301  142 
Lessons & Carols,   133  283  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

