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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen is de kleur van hoop en verwachting. Het staat voor de geloofshouding 
waarin we mogen leven. We zien uit naar de grote toekomst van God. Groen is 
ook de kleur van groei. Denk aan de natuur waar alles in deze maanden groeit 
en bloeit. 
 
Groet 
Zondag gaat er een kaart met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar mevrouw Alie Hendriksen. Zij is met haar scoot mobiel 
aangereden door een auto en heeft daarbij haar arm gebroken. 
Een 2e kaart met een hartelijke groet van de gemeente is voor mevrouw M.A. 
Buitelaar. We wensen haar sterkte en beterschap! 
 
Bloemengroep 
Als gevolg van de corona-maatregelen is er de afgelopen tijd geen wekelijkse 
bloemengroet bezorgd bij een gemeentelid. Omdat de maatregelen inmiddels 
worden versoepeld, willen we vanaf zondag 5 juli weer beginnen met het 
bezorgen van een bloemengroet namens de gemeente. 
 
Koffiedrinken online:  
Vanuit de huiskamer en vanachter de computer ontmoeten we elkaar online. 
Om na te praten over de dienst of om gewoon even te kletsen. De link naar de  
Zoom bijeenkomst vindt u in de digitale zondagsbrief. 
 
Gemeenteavonden uitnodiging en agenda 
Beste gemeenteleden, 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van twee gemeenteavonden 
om de gemeente te horen over ontwikkelingen en de stand van zaken 
van onze Protestantse Gemeente te Veenendaal. 
De beide gemeenteavonden worden gehouden in Corona-tijd. Daarom 
is voor beide avonden verplicht, dat u van tevoren een aanmelding doet 
om aanwezig te kunnen zijn. Dat kan naar het e-mailadres:  
scriba@pkn-veenendaal.nl of via een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau. 
Tijdens beide avonden dienen de regels van het RIVM gevolgd te 
worden. Dit is uitgewerkt in het gebruikersprotocol, dat van toepassing 
is. Wij dienen dit allen te respecteren, omdat we anders een risico lopen 
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op boetes van € 4.000. 
Als het goed is, kunnen beide avonden gevolgd worden via 
www.kerkdienstgemist.nl 
Van tevoren, en achteraf, kunnen vragen gesteld worden aan de scriba 
van de Algemene Kerkenraad (AK) via bovenstaand e-mailadres. 
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontmoeten tijdens de 
gemeenteavonden. 
Hartelijke groet, 
Wim van Haeringen (scriba AK) 
Gerrit Hagelstein (voorzitter AK) 
 
U kunt hier klikken voor de agendapunten: 
De Open Hof op 6 juli 
Petrakerk op 8 juli 
 

Kindernevendienst Extra 
Het was een super gezellig uurtje!  
Klik hier voor een foto impressie  
 
De kijkcijfers 
Nu de dagelijkse berichten zijn vervangen door wekelijkse berichten op 
woensdag neemt ook het aantal kijksessies af. Daarom beperken we ons vanaf 
nu tot de uitzendingen op zondag: 
Zondag 21 juni: Direct 317, Opname 124 
 

 

 

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 verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.pkn-veenendaal.nl/agenda.aspx?lIntEntityId=153838&lIntNavId=16614&ldate=2020-07-06
https://www.pkn-veenendaal.nl/agenda.aspx?lIntEntityId=153839&lIntNavId=16614&ldate=2020-07-08
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQt5gwNUbe943Y&id=32F483FFD68F3A9E%2111276&cid=32F483FFD68F3A9E
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