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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag rood 
Kleur rood. Rood is de kleur van het vuur, dat verwijst naar Pinksteren: de 
Heilige Geest. Het is dit vuur, deze kracht die we Anne en de ambtsdragers 
toewensen en -bidden. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw van Garderen. 
 

Bij deze dienst 
Voor de een is de kerk het huis van God, een plek die je met eerbied betreedt. 
Voor de ander is de kerk gewoon een gebouw van stenen. Die verschillen in 
beleving en in opvatting komen we ook in de Bijbel tegen. Waar woont God 
eigenlijk? Kán God wel op aarde wonen, binnen alle beperktheid daarbij hoort? 
Dat vroeg Salomo zich af, dat pepert Jezus die handelaars in het 
tempelcomplex in. Het zijn belangrijke en mooie vragen om over na te denken, 
uitgerekend op deze zondag van bevestiging. Terwijl de kerk krimpt, zijn er toch 
mensen die zich (weer) beschikbaar stellen om ambtsdrager te blijven of 
worden.  
Ds. Loes Kraan 
 

Bevestiging nieuwe kerkelijk werker 
Bij deze ambtdragers hoort vanmorgen ook Anne Stelma Ribberink, die met 
ingang van 1 februari als de nieuwe kerkelijk werker in de wijkgemeente 
ZuidWest komt werken, met name in de secties 3 en 4. Wij feliciteren haar hier 
alvast van harte met deze benoeming! 
Zij zal als ouderling-kerkelijk werker bevestigd worden 
en zichzelf daarbij ook kort voorstellen. U kunt meer 
over haarzelf, haar ervaring en haar beweegredenen 
lezen in het Even voorstellen stukje hieronder.  
Ds. Loes Kraan  
 
Even voorstellen 
Al heel binnenkort mag ik in uw gemeente beginnen 
als nieuwe kerkelijk werker. Ik kijk er naar uit! Graag 
wil ik me op deze wijze alvast aan u voorstellen. Mijn 
naam is Anne Stelma – Ribberink. Begin maart 
hoop ik mijn dertigste verjaardag te vieren. Ik werd 

Zondagsbrief 

3e jaargang, nummer 30 

Zondag 30 januari 2022 
4e zondag na Epifanie 
Bevestiging ambtsdragers 



2 

 

geboren in Zwolle en ik woon nu in Rhenen. Ik ben getrouwd met Jelle. Hij is 
geboren en getogen in Rijswijk (ZH). Na een periode samen in Rijswijk te 
hebben gewoond, verhuisden wij afgelopen zomer ‘terug’ naar de Utrechtse 
Heuvelrug, waar ik eerder lange tijd gewoond heb. Mijn familie, die op de 
Veluwe woont, is zo een stuk dichterbij en de bossen liggen om de hoek. Voor 
mij voelt dit als thuiskomen! Ik kan erg genieten van de natuur en maak graag 
tijd voor een wandeling.  
Ik heb altijd twee passies gehad: creatief bezig zijn en me verdiepen in Bijbel en 
Theologie. Aan de Christelijke Hogeschool Ede volgde ik de opleiding 
Godsdienst Pastoraal Werk. In Veenendaal startte ik na mijn opleiding als 
kerkelijk werker voor senioren in (toen nog) wijkgemeente Aller Erf. Daarna 
volgde een werkperiode in Leersum en vervolgens heb ik in het Westlandse 
Maasdijk gewerkt. Nadat we weer terug verhuisden naar de Heuvelrug ben ik 
parttime begonnen als kerkelijk werker in de Brinkstraatkerk te Bennekom. 
Vanaf mijn bevestiging in ZuidWest hoop ik dus in twee kerken werkzaam te 
zijn. Naast mijn werk heb ik een tijdje gestudeerd aan de Protestantse 
Theologische Universiteit te Amsterdam. Daar leerde ik onder andere de 
Bijbeltalen en werd ik gevormd in pastoraat en in het voorgaan in kerkdiensten. 
Ik heb voorlopig besloten dat het pastoraat dichterbij me ligt dan het vaak 
bredere werk van een gemeentepredikant, maar voorgaan in- of meewerken 
aan erediensten doe ik nog altijd graag.  
Geloven is voor mij het dagelijks vertrouwen in God de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, waarbij ik me vooral bemoedigd weet door de woorden: “God met 
ons.” Door de Bijbel heen is de lijn te vinden dat God met mensen gaat, dwars 
door vreugde maar ook door zorgen. Hij gaat met mensen die tekortschieten. 
Zijn onvoorwaardelijke trouw geeft vertrouwen en rust. Pastoraal bezoek is 
volgens mij een mogelijkheid tot verhalen delen: Ieder heeft een eigen verhaal, 
ook een eigen verhaal met God. Ik vind het altijd mooi om op zoek te gaan naar 
waar die verhalen elkaar raken. Ik weet me daarbij gesteund door het geloof dat 
er altijd Iemand, met een Hoofdletter, voor me uit gaat.  
In ZuidWest zal ik aan de slag gaan in het pastorale werk, in het bijzonder in de 
secties drie en vier. Daarbij richt ik me vooral op gemeenteleden ónder de 
tachtig als aanvulling op de andere pastores. Ik werk nauw samen met het 
pastoraal team, denk mee en zorg voor toerusting. De gemeente is zoekende 
naar nieuwe wegen in het pastoraat voor jong en ouder en ik hoop daaraan een 
steentje bij te kunnen dragen. Tijdens een huisbezoek ontmoet ik u graag om 
rustig door te praten over wat u of jij bezighoudt in leven & geloven, ook zullen 
we wellicht wat ontmoetingen groepsgewijs gaan realiseren. Tenslotte ben ik 
beschikbaar voor begeleiding rondom het levenseinde en verzorg ik 
uitvaartdiensten. Ik hoop u in de komende tijd te ontmoeten en beter te leren 
kennen. Wilt u graag eens doorpraten of een afspraak maken voor een bezoek, 
neemt u dan gerust contact met me op, 
Hartelijke groeten, Anne Stelma – Ribberink  
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Wist u dat: 
er zo’n 85 contactpersonen in onze 
wijkgemeente actief zijn 
zij de oren en ogen van onze wijkgemeente 
zijn 
zij gemiddeld 6 tot 10 adressen onder hun 
hoede hebben 
onze wijkgemeente uit 1300 adressen van 
gemeenteleden bestaat 
die 85 contactpersonen niet voldoende zijn 
……. 
Wilt u/ wil jij best iets doen voor onze wijkgemeente ? 
Maar de vrijheid hebben om dat te doen wanneer je tijd hebt ? 
Contactpersoon zijn voor een aantal adressen ? 
Af en toe een bezoekjes afleggen, attenties of folders bezorgen en hulpvragen 
doorgeven aan de sectie ouderling ? 
Neem contact op met je sectieouderling of mail naar zw-ouderling-vz4@pkn-
veenendaal.nl 
Allen samen kunnen we een bruisende wijkgemeente zijn ! 
 

Redacteur gezocht 
We maken de zondagsbrief met een team van 3 
mensen. (Esther Renting, George Kraan en Adri 
Cardol). Omdat Adri, als ouderling-
kerkrentmeester, nieuwe taken oppakt zijn we op 
zoek naar een 1 of 2 redacteuren. 
Met 3 redacteuren maak je om de 3 weken de 
zondagsbrief, meestal een paar uur werk.  
De berichten mailbox wordt woensdagavond 
afgesloten en de brief moet uiterlijk 
vrijdagochtend 9:00 uur op het kerkelijk bureau 

zijn. Ervaring met Microsoft Word is belangrijk.  
Interesse? Mail dan naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl  
 
Beste gemeenteleden 
De werkgroep V.I.S start weer met de nieuwe 
programmering voor 2022/23. 
Wij vermelden in onze publicatie diverse 
doorlopende activiteiten zoals bv. de 
Thomaskring. Mocht u zelf deel uitmaken van 
een dergelijke activiteit of deze willen starten, 
neem dan contact met ons op zodat we die 
kunnen meenemen in de publicaties twee maal per jaar. 
Namens de werkgroep:  zw-vis@pkn-veenendaal.nl  
Karin de Jonge, Tine Stegenga 
 

mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl
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Vrijwilligersevenement 
Met de versoepelingen komt ook dit evenement weer in beeld. Een vorige keer 
berichten we dat een en ander opgeschoven was naar 19 februari, dat is te kort 
dag voor de organisatie dus stellen we het evenement nu definitief? vast op 
zaterdag 19 maart a.s. 
 

StudentAlpha Veenendaal - Nieuwe startdatum! 
In februari gaat er weer een StudentAlpha van start. Dit is een cursus van 10 
dinsdagavonden en een weekend waar alle ruimte is voor kleine of grote vragen 
over het leven en het Christelijk geloof. Bijvoorbeeld: wie is Jezus, hoe kan ik 
zeker zijn van mijn geloof of wat moet ik nog met de kerk? Geen vraag is te gek 
en je mening wordt gerespecteerd. De cursus is laagdrempelig en op een 
ontspannen manier gaan we na een lekkere maaltijd met elkaar in gesprek. 
Graag nodigen we je uit om kennis te maken tijdens ons 
Launch Event op dinsdagavond 22 februari 2022. Tijdens 
deze avond kun je samen met leeftijdsgenoten ervaren of 
de StudentAlpha iets voor jou is, vrijblijvend en gratis! Kom je 
ook?  
Om te laten weten of je naar het Launch Event komt, of voor 
meer info, bezoek onze: 

• website: www.studentalphaveenendaal.nl  

• insta: @StudentalphaVeenendaal  

• of mail naar 
studentalphaveenendaal@gmail.com.  

Je bent van harte welkom!  

 
P.S. Wist je dat er voor bijna elke leeftijd een Alpha aangeboden wordt? Check 
https://alphacursusveenendaal.nl   
 
Kijkcijfers onlinedienst 23 januari: 
Direct 217   , Opname 78 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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