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Mededelingen 

 
Bij de bloemschikking: 
“Ik kan niet wachten!” is het thema van de kindernevendienst in advent.  
We wachten op de geboorte van Jezus.  
Op de tweede zondag van advent gaat het over het wachten van Maria op de 
komst van Jezus. De engel Gabriël kondigt de geboorte van Jezus aan Maria 
aan (Lukas 1:26-38). Het wit (het Licht) en blauw (het hemelse, de zuiverheid 
van Maria) van de bloemen verwijzen hier naar.  
 
Kerkdienst 4 december: Heb jij een engel gezien? 
In deze decembermaand is er een expositie van engelen in de kerk. 
Het is het thema in onze gemeente in deze weken. Berthilde van der Zwaag, 
schrijfster van het boek “Als Christus verschijnt”,  heeft er een lezing over 
gehouden in de Petrakerk.  
 
Marije Stegenga heeft een indrukwekkende ZIN - potcastaflevering gemaakt met 
Paul, haar vader, over zijn engelervaring. 
 
Engelverschijningen is een onderwerp dat mensen in en buiten de kerk bezig 
houdt: “er is meer tussen hemel en aarde” 
 
Op de tweede Adventszondag gaat het in de kerkdienst  ook over engelen en 
engelervaringen. 
We lezen in het Lukasevangelie over Maria, die thuis bezoek krijgt van een 
engel. Wat gebeurt daar eigenlijk tussen die engel en Maria? Wat is daarin de 
boodschap voor ons? 
We sluiten hiermee aan bij het Adventsproject van de kinderen. 
We zingen naast mooie bekende adventsliederen,  onder begeleiding van onze 
organist Ytsen Wielstra, ook het prachtige lied 259 
 “Zend ons een engel in de nacht 
 als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis”. 
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Overlijden 
Op 27 november is Ina de Gooijer, Veldmuislaan 4, in rust en Godsvertrouwen 
overleden in het ziekenhuis in Ede. 
Ina is 94 jaar geworden. 
Ina de Gooijer heeft haar leven lang voor anderen klaar gestaan, met niet 
aflatende zog voor mens en natuur. Trouw aan haar familie en vrienden, en in 
verbinding met velen. Haar geloof als belangrijke steun op haar weg. 
Ina was een betrokken lid van onze gemeente, van de vroegere Burgkerk en 
later de Petrakerk. Tot het laatst volgde ze de diensten en wat er in de 
gemeente gebeurde, ook al kon ze er zelf niet fysiek meer bij zijn. 
De familie heeft haar in liefde kunnen loslaten. 
Vrijdag 2 december is om 14.00 uur het afscheid en de begrafenis op de 
Munnikenhof in Veenendaal. 
Het wordt op prijs gesteld als u als gemeente daarbij aanwezig bent. 
 
Dank 
Als gemeente ontvingen we een ontroerend mooie bedankkaart van Frits en 
Alina Eefting, van de Jac. P. Thijsselaan: 
 
Bedankt! 
Wij willen u hartelijke danken voor alle aandacht. De vele kaarten, de 
bloemengroet, de bezoekjes van Coby en Ditty waren zo waardevol. 
Ondanks het feit dat wij pas kort in Veenendaal wonen, voelen wij ons deel van 
de Gemeente en daar heeft u mede door gezorgd. 
Zoals u eerder in het kerkblad en de zondagsbrief las, ben ik na een jaar chemo 
uitbehandeld. Voor mijn laatste fase ben ik nu thuis in ons fijne appartement. 
                                                                     
Dat er licht mag zijn……….. 
Licht in onze ogen; dat wij elkaar zullen zien 
Licht in onze handen; dat wij ruimte  scheppen 
Licht in onze huizen; dat er vriendschap zal zijn 
Licht op onze wegen; dat wij niet dwalen 
Licht op deze plaats; om elkaar bij te lichten 
Met geloof in Hem, die eens gezegd heeft 
“Ik ben het Licht der wereld” 
                                                                  Frits en Alina Eefting 
 
Ds. Coby de Haan 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Eefting Jac P Thijsselaan 98 
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Diaconale collecte   

Vandaag, zondag 4 december is de 
diaconale collecte bestemd voor:  
Lichtpunten voor Syrische 
vluchtelingen 
Van de miljoenen Syriërs die door de 
oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 
meeste terecht gekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. 
Ze leven er in grote armoede. Door de 
economische crisis en de 
coronapandemie is het moeilijk om een 
nieuw bestaan op te bouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families 
met een opleiding in sectoren waar veel 
vraag is naar personeel, of met het 
opzetten van een eigen bedrijf. 
Daardoor worden ze minder afhankelijk 
van hulp en dat maakt hen 
weerbaarder. 
Met uw bijdrage steunt u het werk van 
Kerk in Actie voor Syrische 

vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of 
maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
collecte Syrische vluchtelingen. Meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
3e collecte op 18 december 
Zondag 18 december houden we een 3de collecte na de dienst.  
De collecte is bestemd voor stichting NN.  
Deze Stichting verstrekt al jarenlang, aan het einde van het 
jaar, levensmiddelenpakketten aan mede-Veenendalers welke leven op of onder 
het minimuminkomen. 
Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden 
middelen moeten zien rond te komen. 
Dit jaar verwacht de Stichting ca. 750 pakketten rond te brengen. 
Financieel moet de Stichting leven van giften van kerken, bedrijven en 
particulieren. 
We hopen dat u een bijdrage wil doen voor deze stichting.  
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
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Maak je eigen engel! 
Binnen de periode half november tot en met kerst is de 
expositie ‘engelen’ te zien in de Petrakerk. Gemeenteleden 
exposeren hun eigen engelen afbeeldingen. We merkten 
daarbij hoeveel mensen ‘iets’ hebben met ‘verschijningen uit de 
hemel’.  Troost, licht, hoop zijn een paar woorden om de 
ervaringen te duiden. Op 4 december zal tijdens de zondagse 
kerkdienst aandacht zijn voor dit thema. Ds. Coby de Haan zal 
vanuit de bijbel met ons op zoek gaan naar verschijningen toen 
en nu. 
Op zondagmiddag 11december gaan we aan de gang met verschillende 
materialen om zelf een engel te maken. Voor de kerstboom, als decoratie of als 
verbeelding van een eigen ervaring of gedachte. De keuze is: hout, origami, 
Japanse vouwtechniek, textiel en wol, verf en klei. 
Kinderen zijn welkom bij de kleitafel.  Aanmelden is nodig waarbij een voorkeur 
voor een techniek mag worden aangegeven. We maken er een gezellige 
middag van voor jong en oud. 
 
Locatie: Trefpunt 
Tijd: 14.30-16.30 
Aanmelden: zw-vis@pkn-veenendaal.nl 
Contact: 0617574731 
 
 

Veenendaal geeft warmte  
Het leven wordt duurder. Energieprijzen 
schieten omhoog, de boodschappen 
worden duurder. Hoe houd je de 
financiën op orde? Vooral mensen met 
een laag inkomen voelen dit. 
In november en december 2022 krijgen 
alle huishoudens van de overheid 2 x €190,- als tegemoetkoming in de stijgende 
energiekosten. Misschien bent u in de gelukkige omstandigheden dat u deze 
compensatie eigenlijk niet nodig hebt. Als u deze kunt missen en u wilt dit delen 
met mede Veenendalers: deel dan warmte door het bedrag dat u kunt missen te 
storten! 
Stort een bedrag op rekening NL64 RABO 0319 3834 31 t.n.v. Stichting Kerk en 

Minima o.v.v. "Veenendaal geeft Warmte". Dit kan uiterlijk t/m 31 januari 2023. 

Een initiatief van het Diaconaal Platform Veenendaal i.s.m. Stichting Kerk en 

Minima Veenendaal 

 

 

 

mailto:zw-vis@pkn-veenendaal.nl
https://www.diaconaalplatformveenendaal.nl/
https://www.kerkenminima.nl/
https://www.kerkenminima.nl/
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Wandeling PGV 10 december a.s.. 
Zaterdag 10 december verzorgt de PKN-Wandelwerkgroep voor u een  
afwisselende winter-rondwandeling rondom Rhenen. De wandeling voert o.a. 
over de Laarsenberg en Grebbeberg, door de uiterwaarden langs de Rijn en 
door de Rhenense Stadbossen ten oosten van Rhenen. Via Achterberg wordt 
weer naar het startpunt gelopen.   

De totale lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 14 km. We verzamelen op 
de parkeerplaatsen aan de Dennenlaan, naast de Petrakerk, van waar we om 
ca. 09.30 uur met zo weinig mogelijk auto’s naar het startpunt in Rhenen rijden: 
de parkeerplaats achter het  Steakhouse Cunera, boven het NS station. 
U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid de trein naar station Rhenen nemen.    
Gezien de lengte van de wandeling is het raadzaam eten en drinken mee te 
nemen voor onderweg 
 

  
 

.Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 9 december 20:00 uur op  
zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl.  
of telefonisch bij René Haverdings, tel.: 06-54262516. 
Wilt u daarbij aangeven of u meerijdt of met de trein komt?  - 
De PGV-wandelwerkgroep neemt u graag mee op deze aantrekkelijke 
ontdekkingstocht rondom Rhenen.  

mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
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Write For Rights 2022  
Brieven schrijven, je gelooft toch echt niet dat die 
machthebbers zich daar iets van aantrekken? Wat 
voelen we ons soms machteloos bij zoveel onrecht 
in de wereld. Natuurlijk, we bidden voor vrede en 
gerechtigheid, doneren geld, maar daarmee houdt 
het voor ons toch op? We kunnen toch zelf niets 
anders doen? Maar als we nu toch door het 
schrijven van brieven en kaarten het lot van 
individuele mensen kunnen verbeteren? 
Elk jaar organiseert Amnesty International in 
december de internationale schrijfactie Write For 
Rights. Overal ter wereld schrijven mensen 
miljoenen brieven voor personen, wie door regimes 
van hun land groot onrecht wordt aangedaan. In 
Nederland schrijven we dit jaar voor 10 mensen.  
Voor een vrouw uit Kameroen, die 5 jaar gevangenisstraf kreeg omdat ze voor 
het eerst van haar leven mee liep in een demonstratie uit zorgen over de 
armoede in haar land. Voor een man uit Iran, die tientallen jaren gevangenisstraf 
kreeg en 74 zweepslagen nadat hij had deelgenomen aan protesten.                                                                                                                                     
Voor een jonge vrouw uit Rusland, die gevangen zit omdat ze via prijsetiketten 
in de supermarkt informatie verspreidde over de invasie in Oekraïne.                                                                                                                                  
En voor nog 7 anderen met dergelijke schrijnende verhalen. 
Zou het echt helpen? Ieder jaar worden we verblijd door berichten van mensen 
van wie hun leven veranderd is na de schrijfactie. ‘Het enige wat mijn dagen 
verlichtte en me hoop gaf was het nieuws dat mensen nog steeds aan mij 
dachten en opriepen om mij vrij te laten” Met deze woorden bedankte de 
Egyptische mensenrechtenverdediger Ibraham Ezz el-Din na zijn vrijlating in 
april van dit jaar iedereen die voor hem in actie kwam. 
Kom ook schrijven op zaterdag 10 december tussen 10.00 en 17.00 uur in de 
Cultuurfabriek. Schrijfmaterialen en voorbeeldbrieven zijn aanwezig.                                                                                             
Liever rustig thuis schrijven? Vraag vanaf 1 december een schrijfpakketje aan 
via een mailtje naar contact@veenendaal.amnesty.nl of naar mijn adres 
betty.valkenburg@hotmail.com (06-30607089). Schrijfpakketjes worden dan 
thuisbezorgd en de geschreven (ongefrankeerde) brieven en kaarten kunnen 
t/m 31 december ingeleverd worden in de Amnestybrievenbus, die in de 
Cultuurfabriek staat. De plaatselijke Amnestywerkgroep Veenendaal zorgt dan 
voor verzending. Postzakken  vol handgeschreven brieven maken bij 
autoriteiten de meeste indruk, maar  als zelf schrijven niet lukt is het ook 
mogelijk via de website van Amnesty Nederland brieven digitaal te 
ondertekenen.   
Schrijf mee, verander een leven! 
Betty Valkenburg                                                                                                                                         
Amnestywerkgroep Veenendaal 
 
 

mailto:contact@veenendaal.amnesty.nl
mailto:betty.valkenburg@hotmail.com
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Van de Boekentafel  
Er liggen weer 3 nieuwe boeken op de boekentafel. 
Eugen Drewermann : Het geheim van Jezus van Nazaret. 
Ton Overtoom: Ritueel, symbool en rouw. 
Hein Stufkens: Tot aan het morgenlicht. (Dit is een bundel  
verzamelde gedichten). 
Verder hebben we nog steeds een leuke collectie kinderboeken. 
Wellicht een leuk idee voor een cadeautje in de Decembermaand. 
Wanneer U iets zoekt dat er niet ligt, dan willen wij het graag 
voor U halen bij boekhandel Van Kooten. 
Namens de Boekentafelgroep,  
Dick Vogelezang 
 
Kijkcijfers dienst 27 november 2022  
Direct : 175 Opname: 138 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

