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Mededelingen 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Jan en Boukje de Vries, Kofschip 21. 
 
Meeleven 
Ria en Albert lieten dankbaar weten dat de schouderoperatie van mevrouw Ria 
Kreijns, Staringlaan 27, is geslaagd. In de komende tijd zal zij thuis revalideren. 
We wensen haar goede moed toe en zegen, in deze tijd van revalidatie. 
 
Saskia van der Heide, Paganinistraat 15, werd in de zomervakantie tijdens een 
wandeling onwel. Zij is een week opgenomen geweest in een Frans ziekenhuis 
en is inmiddels naar huis teruggekeerd. Saskia voelt zich, met hulp van 
medicijnen, goed, maar verder neurologisch onderzoek blijkt nodig. In de 
komende tijd zal zij verdere onderzoeken ondergaan. We denken aan haar, haar 
man Frans en de kinderen en wensen hen kracht en Gods nabijheid toe, 
 
 
Beste gemeenteleden,  
Omzien naar elkaar in de praktijk.... Wie wil? Wie kan? 
Een gemeentelid kan wat praktische hulp gebruiken, na het overlijden van haar 
man, bij het snoeien van de coniferenhaag en een paar andere hand-en-
spandiensten in de tuin. Ook staan in haar schuur een aantal palen die naar de 
stort moeten.  
Mocht u iets kunnen betekenen voor deze mevrouw, dan kunt u contact 
opnemen met Harriëtte Notenbomer (diaken sectie 3).  
Alvast bedankt voor de positieve reacties! 
Hartelijke groet, 
Harriëtte Notenbomer 
diaken sectie 3 
zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl 
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Nu op de website, het najaarsprogramma van VIS met als hoogtepunten: 
 

Datum Aanvang Plaats Klik voor meer informatie 

September 2022 

Donderdag 22 sep. 20:00 Het Trefpunt De toekomst van de kerk door Almatine 
Leene  

Oktober 2022 

Zondag 16 okt. 16:00 Petrakerk Hildegard van Bingen, Creatief en Inspirerend  

Woensdag 19 okt. 20:00 Het Trefpunt Leven in een tijd van code rood, Sam Janse  

6 okt. 22 - 23 mrt. 23 20:00 Het Trefpunt Open Thomas Kring  

November 2022 

Woensdag 16 nov. 20:00 Het Trefpunt  Engelen, verschijningen uit de hemel  

8 nov. 22 - 22 nov. 22 20:00 De Open Hof /  
Het Trefpunt  

Bijbel Punt Com, Zoekers en Verdiepers  

December 2022 

Zondag 11 dec. 14:30 Het Trefpunt Workshop je eigen engel maken  

 
 
 
Van het Kerkelijk Bureau 
 

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 

In de vakantieperiode van 11 juli t/m 19 augustus is het Kerkelijk 
Bureau alleen op vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 

U kunt op andere tijden telefonische en per mail uw bericht 
inspreken / mailen. 
0318-595203 /  kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl  

 

https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Almatine%20Leene.pdf
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Almatine%20Leene.pdf
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/HildegardBingen.pdf
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/SamJanse.pdf
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/OpenThomasKring.pdf
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/LezingEngelen.pdf
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/BijbelPuntCom.pdf
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/WorkshopEngelen.pdf
mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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Bedrijf Hulp Verleners (BHV) 
 
In het kader van het calamiteitenplan moet er in de 
Petrakerk, minimaal 1 gediplomeerde BHV’er aanwezig zijn 
tijdens de Eredienst. Op dit moment voldoen we daar als 
wijkgemeente ZuidWest niet aan en we willen dat graag 
rechtzetten.  
Op 3 en 17 september organiseert het College van Kerkrentmeesters voor De 
Open Hof en ZuidWest een tweedaagse BHV opleiding. Je bent dan 
gecertificeerd BHV’er. We zijn nu op zoek naar een 5-tal, toekomstige, BHV’ers 
die mee willen doen. Er zijn al een aantal namen van BHV’ers bekend en met 
deze aanvulling komt het totaal op 8 en dat betekent dat je, ongeveer, 1 keer in 
de 2 maanden dienst hebt.  
 
Daarom de volgende oproep: 

1. Ben je in het bezit van een geldig BHV diploma en bereid deel te nemen 

aan het BHV rooster meld je dan aan bij onderstaand e-mail adres. 

2. Nog niet in het bezit van een BHV diploma maar wel bereid deel te 

nemen aan de opleiding op 3 en 17 september a.s. gebruik dan 

eveneens onderstaand e-mail adres om je aan te melden. (De opleiding, 

en toekomstige herhalingstrainingen, worden door de kerk betaald).   

Aanmelden bij g-van-dijk@planet.nl graag met vermelding van optie 1 of 2   
 
 
 
Kijkcijfers dienst 24 juli 2022 
Direct: 124   Opname: 53 

 
 
 

 

 

 

 

 

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:g-van-dijk@planet.nl
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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