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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag wit 
Wit is de feestkleur. De kleur van licht, van reinheid, opstanding, nieuw leven 
Wit wordt gebruikt in de kersttijd (tot en met Epifanie). 
 
Bloemengroet 
De bloemengroet gaat met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar de heer Scholts, Dichterslaan 38. De heer Scholts is ernstig 
ziek. 
 
Kerkdienst vandaag 
Sommige teksten uit de Bijbel spreken zo tot de verbeelding dat erover 
gemusiceerd en gezongen moet worden. Denk uit de afgelopen weken maar 
aan het ‘Wees gegroet Maria’ (Avé Maria) van Gabriël aan Maria, ‘Mijn ziel 
verheerlijkt de Heer’ (Magnificat) van Maria en ‘Gezegend zij de Heer’ 
(Benedictus) van Zacharias. Vandaag horen we de lofzang van Simeon, het 
‘Nunc dimittis’. 
Simeon neemt de kleine Jezus in zijn armen, als zijn ouders met hem in 
Jeruzalem in de tempel zijn. Simeon weet zijn verlangen naar een nieuw begin 
van Godswege vervuld. Maar hij voelt ook aan dat dit kind de zaken op scherp 
zal zetten. Niet iedereen zit te wachten op nieuwe dingen, zelfs niet (of: al 
helemaal niet) als het om redding en vreugdevolle verandering gaat. 
Voor ons blijft dezelfde vraag staan: hoe zullen wij hem ontvangen? Hopelijk 
kunnen wij meezingen met die lofzang om de komst van ‘God met ons’! 
Ds. Marieke Muijen 
 
Aandacht voor elkaar 
Meneer Gé van den Bosch, David Tenierslaan 124, heeft de ziekte van 
Parkinson en moet volgende week een behandeling in het ziekenhuis 
ondergaan. We hopen voor hem en zijn vrouw Rieky, dat de behandeling slaagt. 
Mevrouw van den Hoorn, ’t Bosje 13M Elst, heeft een zware darmoperatie 
ondergaan. Het zal tijd nodig hebben dat ze hiervan kan herstellen. 
Wilke van den Broek, Weverij 59, zij weet dat haar einde in zicht is. We 
wensen haar en Dick Gods nabijheid en troost in deze tijd van afscheid. 
Laten we deze mensen opdragen in onze gebeden. 
Ds. Coby de Haan                                                                                
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V.I.S activiteit op donderdag 7 januari 2021 gaat door! 
Mark de Jager, (jonge theoloog des vaderlands 2020) spreekt in de Petrakerk 
over: 

Theologie, en…? 
 
Hoe denkt deze jonge gemeentepredikant over de 
relatie tussen theologie en maatschappelijke 
vraagstukken? Is er wel een relatie? Wat houdt 
hem bezig? Wat houdt jou bezig? Hierover willen 
we met elkaar van gedachten wisselen. Ook jouw 
vraag is van belang! Iedereen bij deze 
uitgenodigd! Graag nodigen we speciaal jongere 
belangstellenden om deel te nemen en mee te 
praten. Je vraag wordt online beantwoord. Wil je 
vooraf iets inbrengen? Mail 
hansjmkroon@gmail.com.  
Vanaf 20.00 uur bent u welkom om in te loggen 
via de site van de Petrakerk om zijn lezing bij te 
wonen en om vragen te stellen.  

 
Kijkcijfers onlinedienst 20 december:  
Rechtstreeks 333, Opname 296  
 

 

 

 

 

 

 

 

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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