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Mededelingen 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Rens van der Reijden. 
 
Dankwoord 
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle vormen van  medeleven en de 
bloemengroet die gebracht werd. Het heeft ons goed gedaan!  
Hartelijke groeten, Renee Gaasbeek 
 
Een andere kijk op de zondagse bloemengroet 
Al vele jaren staat er wekelijks op zondagmorgen een boeket gekweekte 
bloemen voor in de kerk. Tijdens de eredienst is dit een mooie versiering en na 
de dienst wordt het als groet vanuit de gemeente bij iemand thuis gebracht. 
Deze bloemen zijn prachtig, maar wel een belasting voor het milieu; denk bijv. 
aan de verwarmde kassen waarin ze gekweekt worden, het vervoer per vliegtuig 
vanuit het buitenland, het gebruik van bestrijdingsmiddelen enz.  
De bloemengroep wil hier graag bewuster mee omgaan. Uit zorg voor de 
Schepping heeft zij nagedacht over mogelijke alternatieven. In overleg met de 
wijkkerkenraad, die dit initiatief van harte onderschrijft, is het volgende 
afgesproken. In de seizoenen dat het mogelijk is, zal de bloemengroep zorgen 
voor een zo milieuvriendelijk boeket bloemen, bijv. een plukboeket uit eigen tuin, 
pluktuinen, de kerktuin, bermen. Zo’n boeket kan er wat soberder uitzien dan 
een gekweekt boeket. Het geeft echter wel een mooi beeld van wat de 
Schepping ons telkens weer aan schoonheid te bieden heeft. Wanneer een 
boeket niet mogelijk is, zorgt de bloemengroep voor een passend alternatief. In 
de afgelopen periode is daar al mee geëxperimenteerd. Zo was er in de 
adventstijd bijv. een amaryllisbol en afgelopen zondag een azalea in een pot. In 
samenwerking met de klusgroep wordt gewerkt aan houten standaards waar 
een kaart in kan staan en een klein vaasje met een bloem. Dit is ook een mooi 
alternatief als er weinig bloemen zijn. In zo’n periode zal er op de zuil op het 
liturgisch centrum een schikking komen die wat langere tijd kan blijven staan. 
Hiervoor zal ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke 
materialen. Op deze manier hoopt de bloemengroep haar steentje bij te dragen 
aan een Groene Kerk. We mogen ons laten verrassen door hun creativiteit!  
Mede namens de bloemengroep, 
Carla van Maasakkers, scriba 
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Van de Boekentafel  
Er zijn twee nieuwe boeken op de boekentafel.” Lente in de kerk”, 
geschreven door René van Loon. Een impressie van nieuwe en 
hoopvolle bewegingen . De kerk komt weer tot leven! 
Op de Thomaskring kreeg ik een folder van het boek “Open vensters” 
van Tonnis Buurma. Het blijkt een prachtig vormgegeven boek te zijn over  
zoekend geloven in een wereld vol relaties. Een bezinnings- en inspiratie- 
boek met bespiegelingen, overwegingen, gedachten en gedichten, 
opgeluisterd met een groot aantal foto’s, etsen en tekeningen.  
Zeer de moeite waard om in te zien. 
Namens de Boekentafelgroep, 
Dick Vogelezang 
 
Dietrich Bonhoeffer 
 

De vragen die zijn denken en theologiseren oproepen zijn in 
deze tijd van meerdere crises uiterst actueel. Zijn spiritualiteit, -
de eenheid van geloven en leven-, kunnen ons bijzonder 
inspireren. 
Uit zijn spiritualiteit vloeien zijn gedachten over het belang van 
de gemeenschap van de kerk en over de verhouding van kerk 
en overheid voort. 
Na een eerste bespreking op 18 januari komen we voor de 

tweede bespreking bij elkaar aanstaande woensdag 1 februari. Welkom! 
We willen op deze avond nog enkele  gedichten van Bonhoeffer bespreken en 
ons verdiepen in teksten uit zijn boekje ‘Leven met elkander’ (Gemeinsames 
Leben). 
Derde en laatste avond: woensdag 15 februari. 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur 
Locatie: Petrakerk, ingang Dennenlaan. 
Leiding: ds. Aafke Rijken en ds. Tineke Wielstra.   
Informatie: ds. Aafke Rijken, e-mail ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
 
Energiewerkgroep 
De eerste indicatie van het energieverbruik geeft aan dat we, ten opzichte van 
vorig jaar, 7.000 m3 minder hebben verbruikt! (Van 24.000 m3 naar 17.000 m3). 
Nu zijn jaren niet 1 op 1 te vergelijken, niets is er veranderlijker dan het weer 
tenslotte. Toch zijn we als energiewerkgroep blij met dit resultaat dat we met 
elkaar hebben bereikt. We hebben de temperatuur in de kerkzaal verlaagd, dat 
is minder comfortabel en we houden de deuren zoveel mogelijk dicht en dat is 
minder uitnodigend. 
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In de zaaltjes aan de Dennenlaan is een nieuw thermostaat 
systeem geïnstalleerd dat met behulp van een app wordt bediend. 
Als er een afspraak wordt gemaakt voor gebruik van een van de 
zaaltjes stelt de beheerder ook de temperatuur voor de verwachte 
duur van de bijeenkomst. 
Tegelijkertijd doen we een proef met infrarood panelen in het 
plafond boven de werkplekken van het Kerkelijk Bureau. De 
bedoeling is dat we daarmee de ruimte temperatuur lager kunnen 
houden. 
De komende tijd richten we ons op verbetering van de 

energiehuishouding in Het Trefpunt, daarover later meer.  
 

 
 
Kijkcijfers zondag 22 januari 2022 
Direct: 147   Opname: 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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