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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
De kleur van hoop, vrede, groei, toekomst en het goede leven. 
 
Kerkdienst vandaag, 31 januari 
De geplande doopdienst voor deze zondag is in verband met de lockdown en in 
overleg met de doopouders gecanceld. We wachten tot de coronamaatregelen 
weer wat versoepeld zijn en er meer mensen in de kerk mogen komen. 
Vandaag volgen we in de kerkdienst en de kindernevendienst het evangelie van 
Marcus, Marcus 1: 40-45: genezing van de man die aan huidvraat leed. 
En ik lees uit psalm 30. Daaruit spreekt het geloof dat God geneest. In de bijbel 
is genezing niet alleen maar herstel van je lichamelijke kwalen, maar ook 
geestelijke genezing, het leidt tot omkering, tot verandering. 
In deze tweede golf van de coronacrisis zijn we nu vooral gefocust op de 
vaccinatie, daarmee hopen we het virus te overwinnen. Maar heeft voor ons 
(nog) God hierin een rol?  
Tijdens de eerst golf merkte ik dat mensen zich stilgezet voelden, gingen 
nadenken over hun leven, over God, over hoe we omgaan met deze aarde. 
Maar deze bezinning lijkt te zijn verdwenen. We willen nu vooral ingeënt worden 
en terug naar ‘normaal’. 
In de bijbel lijdt genezing tot verandering, het gaan van een nieuwe weg. Hoe zit 
dit bij ons? 
 
Ik gebruik in deze onlinedienst enkele nieuwe muziekfilmpjes van de liedlijst van 
Petrus, van de Protestantse Kerk. Er zijn nieuwe liederen gemaakt, of 
bestaande liederen op nieuwe wijze uitgebracht, kijk en luister en geniet mee. 
Daarnaast zal Ytsen Wielstra op het orgel zijn eigen muzikale inbreng hebben.  
 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar mevrouw Dori Meijbaum, Anker 56 
 

Zondagsbrief 

 

2e jaargang, nummer 35 

 
Zondag 31 januari 2021 
 
4e Zondag na Epifanie 
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Vind u het ook altijd gezellig om eens met u iemand te kletsen? Lekker even je 
verhaal kwijt te kunnen, iemand beter leren kennen, iemands verhaal te horen of 
gewoon praten over dagelijkse dingen. Dat is altijd fijn, zeker nu er fysiek erg 
weinig mogelijk is. 
Wij vanuit de diaconie organiseren in overleg met het pastoraat BELGENO(O)T! 
U/jij kunt u/je op geven om gebeld te worden of om iemand te bellen die dit fijn 
vindt. Mocht u iemand weten die wel een belletje kan gebruiken horen wij dat 
ook graag. Wel graag even toestemming vragen voor het delen van naam en 
telefoonnummer. Uiteraard is iedereen welkom om zich aan te melden, jong en 
oud! Omzien naar elkaar is een mooi gegeven wat we kunnen inzetten in deze 
tijd… 
Heeft u zich opgegeven, dan zullen wij u in contact brengen met iemand om met 
elkaar te gaan bellen. U/je zou dan bijvoorbeeld 1x per week eens met een 
kopje thee of koffie telefonisch met elkaar kunnen kletsen. 
Geef(t) u/jij je ook op?  
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Oproep 
De leiding van de Kindernevendienst is begonnen met de voorbereidingen voor 
de Veertigdagentijd.  
Vorig jaar hebben we een digitale Palmpasen optocht gehouden. We missen 
nog een aantal kruizen die naderhand niet zijn ingeleverd in de kerk. Heeft u er 
thuis nog eentje liggen? Wilt u deze dan z.s.m. bij ons inleveren? Dit kan bij 
Marion Feenstra, Kerkewijk 150 of Sabine Hanekamp, Handjesgras 32. Alvast 

bedankt! 
 
Kijkcijfers onlinedienst 24 januari 2021:  
Direct     293 
Opname    83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.google.com/maps/search/Kerkewijk+150?entry=gmail&source=g
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