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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: Wit 

Trinitatis, Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheidszondag. 
Vandaag verschiet de kerk weer van kleur:  
Wit (bij dopen) staat voor reinheid, waarheid, vreugde en feest. 
 
Doopdienst 
Op deze zondag Trinitatis, 30 mei, mogen we eindelijk weer dopen.  
En wel twee kindjes: Eva, dochtertje van Ilona Huibers en Manuel van Engelen, 
Lunenburg 1 en Rafael, zoontje van Arend-Jan en Nina van Zanten-Herkhuizen 
Larikslaan 10. We lezen uit Lukas: 22-25 over de storm op het meer.   
Het gaat over vertrouwen. Hoe groot is ons vertrouwen, als het erop aankomt? 
Een belangrijk thema in de zorg en opvoeding van je kinderen: Kinderen leren 
om vertrouwen te hebben, ook vertrouwen op God mee te geven.  
Er is een filmopname van Marin Kroon. Zij zingt twee liederen: de Doop van 
Sela en Jij bent de liefde van Kenny B. bewerkt door Hans Kroon. 
We heten Eva en Rafael van harte welkom in onze gemeente.   
We hopen dat ze zich er thuis gaan voelen. Al kunt u niet bij de doop in de kerk 
zijn, laat u hen ook weten dat ze erbij horen? 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Jan Bekker, Van Duyn van Maasdamstraat 10. 
 

Aandacht voor elkaar 
Janny Robbertsen, Vondellaan 78 is weer thuisgekomen na geslaagde 
hartoperatie in ziekenhuis Nieuwegein. Fijn dat het zo goed met haar gaat! 
Jan Bekker, Van Duyn van Maasdamstraat 10, is nu opgenomen in Charim, 
Engelenburg, voor een revalidatietraject. We wensen hem beterschap en 
sterkte! 
Ds. Coby de Haan 
 
Van de Bloemengroep: 
De Bloemengroep verzorgt iedere week een boeket voor een gemeentelid dat 
wel wat aandacht kan gebruiken. We zijn hiervoor afhankelijk van giften. We 
mochten de afgelopen maanden al een aantal giften uit de gemeente 
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ontvangen. We zijn hier heel dankbaar voor. Als u het fijn vindt om hieraan bij te 
dragen, kunt u uw gift overmaken op het nummer van de Diaconie,  
NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. diaconie Prot.Gem.Veenendaal onder 
vermelding van “Bloemengroep ZuidWest”. Alvast onze hartelijke dank. 
 
 

Zondag 30 mei is de eerste collecte bestemd 
voor het dovenpastoraat. 
De interkerkelijke commissie (IC) Gelderland Zuid 
geeft uitvoering aan het werk onder dove christenen 
in onze regio. Ds Kees Smit is hier aangesteld als 
dovenpastor. Een deel van de activiteiten zijn 
geconcentreerd rondom het wooncentrum De 

Gelderhorst in Ede.  
De IC bundelt krachten en talenten van gemeenteleden uit de aangesloten 
kerken (waaronder PKN) om plaatselijk en regionaal het evangelie te 
verkondigen op een voor doven en slechthorenden toegankelijke manier. 
Kernactiviteiten daarbij zijn persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, 
bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting. De activiteiten zijn zeker ook 
gericht op dove mensen van buiten de kerk. De IC vervult dus ook een 
missionaire functie. 
Het werk van de IC Gelderland Zuid kan uw steun gebruiken wb financiën, 
vandaar deze collecte, maar ook zijn er misschien één of meer gemeenteleden 
die wel willen participeren, als vrijwilliger, in de activiteiten van de IC. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van het dovenpastoraat in 
onze regio.  
Geef aan de collecte of maak een bedrag over op NL16 INGB 0002 2646 82. 
 
Weer welkom in de kerk! 
Nu de besmettingscijfers aanzienlijk dalen en het aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen steeds minder wordt, willen we heel graag weer bezoekers 
welkom gaan heten in de eredienst. Velen kijken ernaar uit!  
Komende zondag is er een doopdienst en zullen er twee kinderen gedoopt 
worden. Daarvoor zijn familieleden uitgenodigd. Vanaf 1 juni zullen er weer 
uitnodigingen via Kerktijd.nl verstuurd worden. Als u bent aangemeld bij Kerktijd, 
kunt u dus weer een keer een uitnodiging verwachten, via de mail of telefonisch. 
Alleen wanneer u deze bevestigt, bent u welkom in de dienst. Het is dus nog 
niet mogelijk zonder aanmelding naar de dienst te komen. Voorlopig zijn er 
maximaal 50 bezoekers welkom, inclusief kinderen. Als kinderen meekomen 
naar de eredienst, moeten zij dus ook aangemeld zijn. Wellicht moet u hiervoor 
het aantal personen waarmee u bent aangemeld bij Kerktijd even aanpassen.  
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en hoe de kindernevendienst en 
de oppas weer op zullen starten. De leiding beraadt zich daar nog over.  
We hopen natuurlijk van harte dat u en jij allemaal weer een keer de stap zet 
naar de kerk te komen. Mocht u dat nog niet van plan zijn, dan kunt u zich via 
Kerktijd tijdelijk op inactief zetten. U krijgt dan tijdelijk geen uitnodiging. Op die 
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manier komen de uitnodigingen terecht bij de mensen die wel heel graag weer 
willen komen. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau, dan wordt het voor u geregeld.  
Wie nog niet is aangemeld bij Kerktijd en wel heel graag weer naar de kerk wil 
komen, kan zich zelf aanmelden. Als opfrisser hierbij de link naar de kerktijd.nl 
handleiding. 
Voorlopig gebruiken we als ingang alleen de hoofdingang aan de Kerkewijk. 
Daar kunnen nu ook fietsen geplaatst worden. 
We hopen dat dit een hoopvol begin mag zijn van een periode waarin we elkaar 
weer vaker fysiek gaan ontmoeten! 
Een hartelijke groet vanuit de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
 

Overstapdienst 4 juli 2021 
Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de 
basisschool, 
Na alweer een raar Coronajaar gaan jullie toch 
de overstap maken van Basisschool naar het 
Voorgezet Onderwijs, een spannende stap! 
Wij, als Kindernevendienst, hebben alweer 

een leuk idee voor de Overstapdienst van zondag 4 juli as. 
Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Wilma (06 46 44 54 16) 
Groetjes van de Leiding van de Kindernevendienst 
P.S.: vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes en ooms weten jullie nog kids die 
de overstap gaan maken en die het leuk vinden om mee te doen? 
Meld ze dan bij ons aan. 
 

Inspiratiefestival Terschelling op 22, 
23 en 24 oktober 2021 
Zou je graag eens een weekend actief 
bezig willen zijn met geloof? Dan is het 
Inspiratiefestival op Terschelling 
misschien iets voor jou. Aan het einde 
van de herfstvakantie, op 22, 23 en 24 
oktober, kunnen gelovigen uit heel 
Nederland voor de 3e keer aan dit 
oecumenische Inspiratiefeest 

deelnemen. Een weekend voor volwassenen en kinderen, vol met debat, 
vieringen, muziek, theater, wandelingen, stilte, gebed; samen zoeken naar 
betekenis en zin in leven en geloven. Het eiland is klein genoeg om elkaar tegen 
te komen bij de diverse activiteiten en indien gewenst samen op te trekken, 
maar ook groot genoeg om je eigen weg te gaan.  
Ook vanuit onze kerk gaan er weer mensen in oktober naar Terschelling. Heb je 
zin om mee te gaan meld je dan voor verder informatie zo snel mogelijk bij 

https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/HandleidingKerktijd.pdf
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Wilma van Dijk, corenwilma88@gmail.com of Margreet Hagelstein, 
mandersloot@hotmail.com. 
Verdere informatie is te vinden via https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl 
Er zijn inmiddels veel accommodaties volgeboekt. Overweeg je om te gaan, hak 
dan snel de knoop door en neem contact op! 
 
               

Open Kerk 
We zijn blij u weer te kunnen ontvangen tijdens 
de Open Kerk. 
We hebben rond het thema Pinksteren een 
kleine expositie gemaakt, waarin een aantal 
gemeenteleden laat zien -door beelden, foto’s 
en schilderijen- waar zij aan denken met 

Pinksteren. We hopen dat u hiervan geniet en dat zij ook u inspireren. 
we zijn open op: 
Dinsdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur 
Woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en  
Donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. 
Van harte welkom! 
 
 
Kijkcijfers van Pinkstermorgen 
Direct:   277 
Opname: 236 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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