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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen is de kleur van de natuur in de zomer, van het uitzicht op een gelukkig en 
heilzaam bestaan. Dat is een droom én daar is de kerk mee bezig om het 
gedaan te krijgen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Tony Hoogenhout, Kerkewijk 85. 

 
Aandacht voor elkaar 
Mevr. J. Hoogenhout–Vijselaar, Kerkewijk 85, is opgenomen in hospice 
Demeter, Weltevreden 3, 3731 AL De Bilt. Ze is blij dat ze in deze dagen van 
afscheid nemen in de buurt van haar dochter is. 
 
Wat neem jij mee?? 
Voor komende zondag willen we graag HOOPvolle ervaringen, verhalen en/of 
beelden verzamelen. Want naast dat we het afgelopen jaar in allerlei opzichten 
overhoop hebben gelegen, willen we het graag over HOOP hebben. Wat nemen 
we aan positiefs mee uit het afgelopen jaar? Wat hebben we geleerd, over 
onszelf, over ons leven, ons geloof, over elkaar? 
Er is veel dat we graag achter ons laten, maar wat nemen we mee? 
Een echte 4U dienst, zoals we die van eerder gewend waren, ging voor 
komende zondag helaas niet lukken. Maar…. Connected speelt, dat is alvast 
een goed begin! Daarnaast is er muziek te horen van Damascus en The 
Bowery; ook erg de moeite waard. In de Bijbel is natuurlijk veel hoopvols te 
vinden, dus daar gaan we verder over nadenken. 
Zorg jij, zorgt u, daarnaast voor wat extra input door jouw ervaringen te delen? 
Het mag van alles zijn, als het maar over HOOP gaat, over wat jou hoop geeft 
en-of heeft gegeven. 
Ik hoor het graag! 
ds. Marieke Muijen 
ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl 
06 – 28 27 96 98 
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Open Kerk in de Petrakerk 
Zoekt u een persoonlijk moment van bezinning of inspiratie?  Ook in de  
zomermaanden is de Petrakerk open voor een moment van stilte, voor  
persoonlijk gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk  
gesprek. U bent van harte welkom op:  
Dinsdag- en Woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en  
Donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. 
Dinsdagmiddag en donderdagavond kunt u in de ontmoetingsruimte of in de  
tuin van de kerk ook deelnemen aan een gespreksgroep. Er is koffie en  
thee. 
 
Goed nieuws van de kindernevendienst en de oppas! Aankomende zondag 
en zondag 11 juli is er kindernevendienst en oppas! Om meer mensen de kans 
te geven in de kerk de dienst bij te wonen, hebben we besloten dat de kinderen 
van de kindernevendienst de hele dienst bij ons in het Trefpunt hun eigen 
bijeenkomst hebben. Samen luisteren naar een verhaal, zingen, iets lekkers 
eten en drinken, elkaar opnieuw ontmoeten. Wij hebben er zin in! De kinderen 
mogen via de hoofdingang naar binnen komen en meteen doorlopen naar het 
Trefpunt. U hoeft hen niet op te geven, maar een mailtje is wenselijk. 

Ook de oppas kinderen zijn weer welkom. Zij mogen via de ingang aan de 
Dennenlaan gebracht worden. 
Let op, meld de kinderen niet aan via kerktijd, maar via een mail naar 
 zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl. 
Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als hun papa en mama nog niet naar 
de kerk mogen! We hopen jullie allemaal te zien!  
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst. 
 
Overstappen! 
Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool, 

Na alweer een raar Coronajaar gaan jullie toch de 
overstap maken van Basisschool naar het Voorgezet 
Onderwijs, een spannende stap! 
Wij, als Kindernevendienst, hebben alweer een leuk idee 
voor de Overstapdienst van zondag 4 juli as. 

Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Wilma (06 46 44 54 16) 
Groetjes van de Leiding van de Kindernevendienst. 
 
PS: vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes en ooms... weten jullie nog kids die 
de overstap gaan maken en die het leuk vinden om mee te doen. Meld ze dan 
bij ons aan. 
 
Kijkcijfers onlinedienst 20 juni 2021 
Direct 199, Opname 87 
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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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