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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag : wit 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Marja Scholts-van Leeuwen, Dichterslaan 38. 
 
Aandacht voor elkaar: 
Bert Verwey, Rhenendael 72, heeft in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem een 
longoperatie ondergaan. Hij is inmiddels weer thuis.  We wensen hem 
beterschap.  Laten we hem opdragen in onze gebeden 
 
De eerste collecte op zondag 29 mei is bestemd voor; 
Diaconaat: ook voor jongeren 
 

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor 
volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en 
Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld 
waarmee jongeren kunnen kennismaken met 
diaconaat. 
De ervaringen 

zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen 
met hun jeugdleider en een diaken op welke 
manieren ze van betekenis kunnen zijn voor 
de mensen om hen heen en hoe dat ook hun 
eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert 
hen ook om diaconaal actief te blijven. 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage 
over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. 
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant mei. 
 
Meer informatie kerkinactie.nl/collecte 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
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Vanavond 29 mei is er een Taizé-Viering in 
de Petrakerk. 
Het thema is: De Heilige Geest . 
We beginnen om 19:00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten met koffie en thee. 
 
 
‘Feest van de Geest’ : op de Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en 
Veenendaal 
‘Feest van de Geest’ is een ontmoeting tussen Pinksteren, Beeldende Kunst, en 
Architectuur van Kerkgebouwen. 
De open kerken (14 kerken, o.a. de Andriekerk in Amerongen, De Ludenkapel 
in Doorn, de Michaëlkerk in Leersum, de Petrakerk in Veenendaal) zijn een 
speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar 
hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, 
zingeving en recreatieve ontspanning. 
Maak met Hemelvaart en Pinksteren een mooie tocht -met de fiets of met de 
auto- langs de verschillende kerken, zie de folder voor een mooie route. De 
folders liggen in de kerk. 
Voor meer info: https://feestvandegeest.nl 

 
Kliederkerk 
Hoi jongens en meisjes, beste papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 
Op zondagmiddag 12 juni is er weer Kliederkerk, deze keer in De 
Open Hof (Ronde Erf 86). Misschien ben je al eens geweest, of ben 
je wel nieuwsgierig, kom gezellig meedoen en neem gerust een 
vriendje of vriendinnetje mee. 
De inloop is vanaf 14.15 uur en nadat je iets te drinken hebt gehad, 
kun je starten. Eerst zijn er actieve en creatieve activiteiten rond het thema ‘Ik 
ga op reis en ik neem mee…’, waarbij ook de volwassenen mee mogen doen. 
Daarna is er een korte en vrolijke viering over het thema. 
We sluiten af  om 16.00 uur met een high tea/limonade/koffie.  
Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 8 juni - bij ds. Coby de Haan: 
drs.jdehaan@gmail.com Graag je leeftijd even vermelden.  

Dus:  
kom en doe gezellig mee op 
zondagmiddag 12 juni in De Open Hof. 
Welkom! 
Groetjes, Coby, Marjan, Else, Bianca, 
Hannah en Dirma 
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Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 

 
Voor op de reservelijst zijn wij op zoek naar  jonge bezorger die wel een klein 
zakcentje wil bijverdienen. De meeste wijken bestaan uit tussen de 50 en 75 

adressen. 
 

Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor.                                                                                                                                                                  
Als je denkt: dit lijkt me wel wat…… 

Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan 
contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau. 

 
tel. 595203  of  e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

 
 
 
 
Kijkcijfers dienst 22 mei 2022 
Direct: 122   Opname: 63 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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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