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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag wit 
De kleur van vreugde, feest, waarheid, reinheid, liturgische kleur voor grote 
feesten zoals Kerstmis en Epifanie. 
 
Nieuwjaarsgroet 
Allereerst wens ik u en jou al het goede, met vele mooie lichtpuntjes in 2021. 
Dat God met je mee mag gaan, en jij met God, dit nieuwe jaar in. 
Kerkdienst 3 januari 2021 
Zondag 3 januari is de nieuwjaarsdienst van ZuidWest. 
Anders hadden we elkaar als gemeente op deze eerste zondag in het nieuwe 
jaar ontmoet en nieuwjaar kunnen wensen onder het genot van koffie en thee of 
kunnen proosten met een drankje. Maar helaas kan dit nu niet. 
Maar er is een andere mogelijkheid. We kunnen wel digitaal tijdens deze dienst 
nieuwjaarswensen doorgeven via de mentimeter. Op het eind van de dienst, 
vlak voor de zegen, zullen we bekijken wat we elkaar toewensen voor 2021. 
In de dienst bezinnen we ons op het begin van dit nieuwe jaar. Hoe gaan we het 
nieuwe jaar in? 
Misschien heb je allerlei goede voornemens. Het is altijd maar afwachten of 
alles wat je bedenkt ook gaat lukken. Je wilt wel twee keer per week sporten en 
meer gezond eten, maar na drie weken, val je vaak weer terug in oude 
gewoontes. Goede plannen is één ding, maar ze uitvoeren dat is een andere. 
 Bij de profeet Jesaja lezen we dat God wel zijn plannen uitvoert. “Ik heb 
gesproken en zo zal net gebeuren”. Daaruit spreekt betrouwbaarheid en kracht. 
In de tweede lezing uit Lukas 2 horen het ook, dat het woord van God waar 
wordt: het Kind is geboren en krijgt zijn naam: Jesjoua, Hij die redt. God had dit 
beloofd, een redder te sturen. En Hij is gekomen. 
Met deze woorden, deze beloften van God mogen wij het nieuwe jaar ingaan. 
Het mag ons hoop en moed geven om het onbekende tegemoet te treden. 
Even bijkomen….. 
Ik heb de komende week een weekje vakantie. U kunt voor pastorale vragen 
terecht bij de scriba, Carla van Maasakkers. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Roel Keizer. 
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Aandacht voor elkaar 
Mevrouw van den Hoorn uit Elst is voor verder herstel na een zware operatie 
opgenomen in de zorginstelling de Klinkenberg in Ede, Concordia hof 1. 
 
Schrijfactie Amnesty International 

Oppositieleider Hassan Mshaima (72) zit in Bahrein een 
levenslange gevangenisstraf uit voor iets wat hij niet heeft 
gedaan. Zijn gezondheid gaat snel achteruit: hij is diabeet, heeft 
kanker gehad en is hartpatiënt. Het gaat erg slecht met 
Mshaimas gezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid 
beweert dat hij toegang heeft tot alle medische zorg die hij nodig 

heeft. Maar zijn laatste PET-scan (voor kankerpatiënten) was meer dan een jaar 
geleden, en hij heeft al meer dan 4 jaar geen diabetesspecialist meer gezien. 
 
Mehmet Siddik Mese zit in een Turkse gevangenis op beschuldiging van fraude. 
Hij werd langdurig geslagen met diverse verwondingen en 
andere medische problemen tot gevolg. Toch mag hij niet naar een ziekenhuis 
en de gevangenisdokter ontkent dat hij gemarteld is. Hij werd wel naar het 
gevangenishospitaal gebracht, maar de enige behandeling daar bestond uit 
water en ijs. In de afgelopen jaren is het aantal klachten over marteling in 
Turkse gevangenissen sterk gestegen. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 februari 2021 naar de autoriteiten in Bahrein en Turkije. Roep hen 
op om Hassan Mshaima onmiddellijk vrij te laten. Klik hier om de brieven uit te 
printen. 
Goednieuwsbericht: Tiener in Jordanië niet schuldig aan godslastering. 
Naar nu bekend is geworden oordeelde een rechtbank in Jordanië dat Tujan al- 
Bukhaiti niet schuldig is aan godslastering en het beledigen van religieuze 
gevoelens. Die beschuldigingen werden tegen haar geuit in verband met haar 
posts op sociale media. De rechtszaak werd tegen Al-Bukhaiti aangespannen 
nadat de Jordaanse eenheid tegen cybercrimes een klacht had ingediend. 
Tujan al-Bukhaiti sprak tegenover Amnesty International haar dank uit aan 
iedereen die deelnam aan de spoedactie voor haar. ‘Dit is een voorlopige 
uitspraak en er kan nog in beroep worden gegaan. Hoewel de rechtbank me niet 
schuldig heeft verklaard, heeft zij ook geoordeeld dat wat ik op mijn sociale 
media deelde “religieuze gevoelens beledigt”. Dit betekent dat het gevaar nog 
niet voorbij is. Nadat de school een verklaring had gepubliceerd waarin ik werd 
beschuldigd van het verspreiden van giftige meningen die religieuze gevoelens 
beledigen, blijf ik, samen met mijn moeder en familie, het mikpunt van pesterijen 
en intimidatie. Ik bedank Amnesty International voor haar voortdurende 
inspanningen in deze zaak.’ Amnesty zal de zaak van Tujan al-Bukhaiti blijven 
volgen, aangezien ze in geval van een hoger beroep het risico loopt opnieuw te 
worden berecht en vanwege de pesterijen en intimidaties. 
 

https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
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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:  
Direct  Opname  

Kerstavond   284  307  
Kerstmorgen   212  299  
Zondag na kerst  229  133 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:hansjmkroon@gmail.com
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

