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Mededelingen 

 
Bij de kerkdienst van zondag 30 oktober 
De dienst staat in het teken van het pastoraat in onze wijk. We laten ons inspireren 
door de ontmoeting van Jezus met Zacheüs in de boom. We gaan samen voor: 
kerkelijk werker Anne Stelma, ds. Aafke Rijken en ds. Coby de Haan. De 
voorbeden worden gedaan door gemeenteleden. Zij bidden voor mensen, voor 
pastorale situaties waar zij op betrokken zijn en hart voor hebben. Aan deze dienst 
werkt de cantorij mee onder leiding van Guus Fennema. Na de dienst is er “Koffie 
met een plaatje”. Laat je verrassen en doe mee! 
Coby de Haan 
 
Eerste collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
Zondag 30 oktober is de eerste collecte bestemd voor Het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel 
dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland 
toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij 
Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in 
beweging brengt en onze weg verlicht. Dit is 
bijvoorbeeld wat we dankzij leden en donateurs doen. 
Bijbelvertalingen voor Kameroen. In de moeilijke 
situatie van armoede en geweld in Kameroen zoeken 
mensen naar hoop, troost en perspectief. De Bijbel, 
Gods boodschap van liefde voor de mensen, kan daar 
een heel belangrijke rol bij spelen. Veel mensen daar 
zien uit naar een Bijbel in de taal van hun hart.  

Maar de Bijbel is nog lang niet in alle talen van 
Kameroen beschikbaar. Het drukken en verspreiden 
van een Bijbel voor onze buitenland projecten kost 
gemiddeld 5 euro. Audiobijbels en braillebijbelboeken 
zijn vaak iets duurder. Met een gift van 5 euro kunnen 
we dus iemand blij maken met een gewone Bijbel. En 
met een gift van 15 euro kunnen we al 3 Bijbels of 1 
braillebijbelboek weggeven. Geef in de collecte of 
maak uw bijdrage over op NL 74 SNSB 0266 3808 08 
t.n.v. Het Nederlands-Vlaams BijbelGenootschap. 
Hartelijke dank voor uw bijdrage! 

Zondagsbrief 

 

4e jaargang, nummer 22 

 
Zondag 30 oktober 2022 
Kleur van de zondag: groen 
 



2 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Kees en Ellen Maliepaard. 
 
Doe jij ook mee? 
Vind jij het, net als ik, leuk en inspirerend om samen met anderen teksten en 
verhalen uit de bijbel te lezen, je erin te verdiepen: waar gaat het over? Wat is de 
achtergrond en context van dit Bijbelgedeelte? En je af te vragen: welke 
boodschap zit hierin voor mij, voor ons in deze tijd? Hoe helpt dit mij op mijn weg 
in leven en geloof? Of je nu een zoeker of een verdieper bent, doe mee. We lezen 
bijvoorbeeld van Prediker, een zoeker. Hij stelt kritische vragen: “Wat voor zin 
heeft het leven eigenlijk?”, en Thomas, een leerling van Jezus, wordt van een 
gelovige een twijfelaar.  Wat vinden deze beiden op hun zoektocht? En misschien 
heb jij zelf een Bijbeltekst, waar jij vragen over hebt, of waar jij je samen met 
anderen in wil verdiepen? Ik ben benieuwd, wat zoek jij in de bijbel?  
Je kunt je aanmelden bij mij via email drs.jdehaan@gmail.com of telefonisch op 

(06) 16 05 54 55. We beginnen op 2 
november. De volgende 2 geplande data 
zijn 9 november en 16 november, maar 
dit kan in overleg met de deelnemers 
nog aangepast worden We beginnen om 
20.00 uur.  Het is in de Petrakerk. Doe jij 
ook mee? 
Coby de Haan 

 
Voor wie steek jij een kaarsje op? 
Woensdag 2 november van 17.30 tot 18 
uur: ‘Volg het spoor van Licht’, Petrakerk, 
Kerkewijk 135, Veenendaal. Een kaarsje 
opsteken voor een dierbare overledene 
is een bijzondere manier om iemand te 
herinneren. Of we iemand lang geleden 
hebben verloren of nog maar recent, 
door een kaarsje op te steken houden we 
hem of haar in onze herinnering levend.  
We ontsteken een kaars om onze wanhoop te verdrijven, als teken dat we 
durven geloven dat de duisternis niet zal overheersen en dat er licht zal zijn 
voor iedereen. 
 
Volg het spoor van licht 
De start is om 17.30 uur. Tot 17.45 uur livemuziek met Hans Kroon. Welkom en 
gedicht dor Coby de Haan. Je voegt je in het spoor. Aanwezigen worden 
uitgenodigd om hun candlebag persoonlijk te maken, vervolgens neer te zetten 
op het liturgisch centrum en de kaars aan te steken. Verder is er tot 20.00 uur een 
vrije inloop voor kerk en buurt en krijgt iedere bezoeker de gelegenheid om een 
kaarsje in een candlebag te branden. Ook kinderen zijn van harte welkom! Er is 
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koffie en thee, en mogelijkheid tot gesprek voor wie daar behoefte aan heeft. Je 
kunt na 20 november (Eeuwigheidszondag) je candlebag ophalen bij de kerk. Dit 
is mogelijk tijdens de Open Kerk of na de kerkdienst. 
 
Gemeentezondag 6 november a.s. 
Op de zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid houden we een themadienst – 
er is dan ook Avondmaal - met aansluitend een leuk programma naar keuze plus 
een gezamenlijke lunch. Dit najaar is dat in ZuidWest en komend voorjaar staat 
zoiets in De Open Hof te gebeuren.  
Over-en-weer zijn wijkgemeenteleden nadrukkelijk bij elkaar welkom. Na de 
“reguliere” dienst onder leiding van ds. Coby de Haan kunnen we met haar 
daarover napraten. Iets nieuws ook: deelnemen aan een vegetarische 
kookcursus. Creatievelingen dagen we uit om een biodiverse tuin te verbeelden 
(een fantasieversie of misschien zelfs een echt ontwerp; is ook voor kinderen 
geschikt om zich in uit te leven. De gezamenlijke lunch bestaat uit het soepje en 
de hapjes die de nieuwgeschoolden zojuist hebben klaargemaakt. Eenieder uit 
beide PGV-wijken: van harte welkom!  
Inschrijven voor deelname voor na de kerkdienst kan bij Ytsen Wielstra: 
ytsenwielstra@live.nl. 
Namens de projectgroep GroeneKerk, Bert Geerken en Ytsen Wielstra 
 

Kliederkerk 
De zomer met z’n lange, lichte dagen is weer voorbij. De 
dagen worden korter, het is eerder donker. Een mooi 
thema voor een kliederkerk: ‘Licht en donker’. Zit je op de 
basisschool en vind je het leuk om samen met papa, 
mama, opa of oma leuke activiteiten te doen? Om een 
korte viering te hebben over dit thema en dan samen 
lekker te smullen? Kom ook, samen met je ouders of je 
opa en oma. En je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van 
harte welkom. Of je nu weleens naar de kerk gaat of niet. 
Doe je mee???? De kliederkerk wordt gehouden op zondagmiddag 13 november 

in de Petrakerk, Kerkewijk 135. Vanaf 14.45 uur is de inloop. Je 
krijgt dan eerst wat te drinken en om 15 uur starten we met z’n 
allen met de activiteiten. Het programma duurt tot ongeveer 
17.00 uur. WELKOM! Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 9 
november - bij ds. Coby de Haan: drs.jdehaan@gmail.com.  
Groetjes, Coby, Else, Bianca, Hannah, Annemarie en Dirma   

 
Koffieschenken 
Het begint aardig te wennen met het koffieschenken op twee plekken: aan de bar 
van Het Trefpunt en in de ontmoetingsruimte. De koffieteams verzorgen wekelijks 
het koffiezetten en het na afloop weer opruimen. Ze zullen vooral achter de bar te 
vinden zijn. Het koffieschenken in de ontmoetingsruimte zal zoveel mogelijk door 
de gastmensen, die ’s ochtends de ontvangst verzorgen, gebeuren. Dat lukt niet 
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elke zondag, dus als je niemand achter de koffietafel ziet schroom dan niet, pak 
een kan en schenk in voor je mede gemeenteleden. 
 
Van de boekentafel 
Er zijn weer veel nieuwe boeken op de boekentafel. Om te beginnen van Sam 
Janse: Eenvoudig leven, Bijbelstudies over het goede leven. Genoemd door de 
auteur in zijn lezing in het Trefpunt op 19 oktober jongstleden. Verder boeken die 
genomineerd zijn voor de Prijs van het theologische boek 2022 zoals: Vuur dat 
nooit dooft door René Erwich en Geld en goed van Alain Verheij. Ook zijn er een 
aantal gedichtenboeken op de tafel te vinden die de moeite waard zijn. De 
boekentafelgroep is blij met de aandacht voor onze tafel. Er is al veel verkocht en 
besteld! 
Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
 
Hulp aan daklozen  
Vanaf 25 september heeft een dakloos echtpaar in onze binnentuin mogen 
bivakkeren, waarbij vooraf duidelijke afspraken gemaakt zijn. Helaas is meerdere 
keren gebleken dat de afspraken geschonden werden. Daarom is het echtpaar 
afgelopen maandag op ons verzoek vertrokken. We betreuren dat het zo is 
gelopen, maar denken dat we binnen ons vermogen er alles aan gedaan hebben 
hen tijdelijk een zo veilig mogelijke omgeving aan te bieden. Iedereen die op de 
één of andere manier hulp heeft geboden, hartelijk dank daarvoor!  
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
 
BHV'ers gevraagd 
Eerder dit jaar hebben we een oproep geplaatst voor BHV’ers. We hebben nu een 
lijstje met een 5-tal namen. Echter we zouden dat lijstje graag wat langer maken. 
Daarom nogmaals deze oproep. Ben je in het bezit van een BHV-diploma, zou je 
je dan willen opgeven voor BHV-dienst tijdens de kerkdienst? Als je nog niet in 
het bezit bent van een BHV diploma, maar je zou ons wel willen helpen, geef je 
dan zo spoedig mogelijk op, zodat je mee kan doen met de eerstvolgende cursus. 
In de praktijk is het gelukkig nog niet voorgekomen dat de 
BHV-er daadwerkelijk wat heeft moeten doen. Het is wel zo 
dat het verplicht is om tijdens de kerkdienst BHV te hebben. 
Het zou heel fijn zijn als er meerdere aanmeldingen komen, 
dan kunnen we het met elkaar doen en ben je ook niet al te 
vaak aan de beurt. Graag z.s.m. doorgeven! Dat kan door 
een mailtje te sturen naar zw-beheer@pkn-veenendaal.nl.  
Namens het College van Kerkrentmeesters: Bedankt! 
 
Najaarsconcert COV met CHE Kamerkoor 
Zaterdag 19 november is er een najaarsconcert van de Christelijke Oratorium 
Vereniging Veenendaal en het CHE Kamerkoor uit Ede. Deze wordt gehouden in 
de Open Hof in Veenendaal en begint om 20 uur. Na een paar jaar van stilte 
vanwege corona hebben beide koren er zin in om het publiek te laten genieten 
van klassieke muziek. In een afwisselend programma zingen de beide koren 

mailto:zw-beheer@pkn-veenendaal.nl


5 

 

bekende en minder bekende stukken. De uit te voeren werken zijn o.a. het Gloria 
van Vivaldi, Messe de Minuit van Charpentier, Psalm 23 van Goodall en enkele 
korte werken van Fauré, Bach e.a. De koren zingen afzonderlijk, maar 
presenteren zich ook gezamenlijk. Ze worden bijgestaan door een vijftal solisten 
en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest Naska. Algehele leiding is in handen 
van de dirigenten van de koren Hans Lamers en Marleen van der Kolk. Het CHE 
Kamerkoor bestaat uit studenten en medewerkers van de Christelijke Hogeschool 
Ede. De avond begint om 20:00 uur. De deur is open vanaf half acht. De Open 
Hof is te vinden aan het Ronde Erf 8 in Veenendaal. Kaarten à €17,50 (incl. 
koffie/thee) zijn te koop via de website www.oratoriumvereniging.nl en op de 
avond van het concert. Betalingen gaan via een tikkie of bankpas. 
     - 
Kijkcijfers dienst 23 oktober 2022 
Direct: 117 Opname: 76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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