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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen 
De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Aart Hoogerwerf, Kerkewijk 66d. 
Wanneer u suggesties heeft voor de bloemengroet kunt u die mailen naar 
Tineke de Haan: zw-bloemengroet@pkn-veenendaal.nl  
 

Bij de Bloemschikking van zondag 4 juli 2021 

Het handvormig blad houdt vast en laat ook los uit liefde om ruimte te geven aan 

de overstappers:  

• Voor Josephine zochten we een bloem die het geheel overziet, een rustige 

ornithogalum.  

• Voor Jurre een krachtige ridderspoor.  

• Voor Nena een prachtige solidago die nog steeds in de natuur te vinden is 

• Voor Stefan een sterke zonnige gerbera. 
 

Aandacht voor elkaar 
Dhr. G. de Vries, Edelmanlaan 22, is weer thuis na zijn revalidatie in Charim 
Veenendaal.  
 

Mededeling 
Op 1 oktober stop ik met mijn werk voor de Petrakerk. Het was geen makkelijke 
beslissing en ik heb er lang over nagedacht. Nu ik de keuze heb gemaakt voelt 
het goed. Het wordt geen afscheid van de kerk, ik blijf gewoon gemeentelid. 
Mirande van der Wilt – Scholten  
 

Startweekend 18 en 19 september a.s. 
Reserveer deze datums alvast in uw agenda. Met een enthousiaste werkgroep 
stellen we een bruisend weekend samen met voor elk wat wils. In de komende 
weken zullen we het programma nader uitwerken en met u delen.  
Het thema voor het startweekend is Onze Toekomst! Hierbij willen we veel 
aandacht besteden aan duurzaamheid. Het thema heeft alles te maken met de 
verdere uitwerking van de missie van wijkgemeente ZuidWest en sluit aan bij 
het thema van de PKN: “Van U is de toekomst”. 
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Zaterdag 18 september Kringloopmarkt  
Op de zaterdag van het startweekend plannen we, 
onder andere, een kringloopmarkt, en daar hebben we 
hulp bij nodig: 

1. Vrijwilligers, vele handen maken licht werk 
• Bij de voorbereiding, uitzoeken en sorteren van 

kleding en spullen. 
• Bij het inrichten van de kramen op vrijdag 17 sep. 
• Bij het verkopen van spullen, kleding en boeken op 

zaterdag 18 sep. van 10:00 tot 15:00 (of een deel daarvan) 
• Bij het opruimen op zaterdag 18 sep vanaf 15:00 

Interesse? Bel Danielle Lammertsma: 06-1415 6236 of mail naar  
zw-actief@pkn-veenendaal.nl  

 

2. Bruikbare spullen, kleding en boeken. 
We willen benadrukken dat de spullen goed, compleet en schoon moeten 
zijn. Ook wij, als kerk, moeten betalen voor het afvoeren van defecte, 
incomplete en vuile spullen.  
U kunt uw buikbare spullen, kleding en boeken aanleveren op 
dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur. Als u vragen heeft b.v. of iets 
voldoende bruikbaar is of u niet in de gelegenheid bent de spullen te 
brengen kunt u contact opnemen met: Henk Hensen, 0317-612 508 (’s 
avonds) 

 

De eerste collecte op zondag 4 juli a.s.: 
Een tas vol plezier voor kinderen in armoede 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op 
vakantie zien gaan, terwijl jouw ouder geen geld 
hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een 
zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol 
speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon 
voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een 
groot aantal protestantse gemeenten deze 
rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.  

Actie vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in 
armoede helpt. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas   
Doet u mee?  
 

Open Kerk in de Petrakerk 
Zoekt u een persoonlijk moment van bezinning of inspiratie?  Ook in de  
zomermaanden is de Petrakerk open voor een moment van stilte, voor  
persoonlijk gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk  
gesprek. U bent van harte welkom op:  
Dinsdag- en Woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en  
Donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. 
Dinsdagmiddag en donderdagavond kunt u in de ontmoetingsruimte of in de  
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tuin van de kerk ook deelnemen aan een gespreksgroep. Er is koffie en  
thee. 
 
Goed nieuws van de kindernevendienst en de oppas!  
Zondag 11 juli is er kindernevendienst en oppas! Om meer mensen de kans te 
geven in de kerk de dienst bij te wonen, hebben we besloten dat de kinderen 
van de kindernevendienst de hele dienst bij ons in het Trefpunt hun eigen 
bijeenkomst hebben. Samen luisteren naar een verhaal, zingen, iets lekkers 
eten en drinken, elkaar opnieuw ontmoeten. Wij hebben er zin in! De kinderen 
mogen via de hoofdingang naar binnen komen en meteen doorlopen naar het 
Trefpunt. U hoeft hen niet op te geven, maar een mailtje is wenselijk. 
Ook de oppas kinderen zijn weer welkom. Zij mogen via de ingang aan de 
Dennenlaan gebracht worden. 
Let op, meld de kinderen niet aan via kerktijd, maar via een mail naar 
 zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl. 
Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als hun papa en mama nog niet naar 
de kerk mogen! We hopen jullie allemaal te zien!  
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst. 
 
Schrijfactie Irak: waar zijn de vermiste mannen en jongens? 
In 2016 werden in Irak 643 mannen en jongens ontvoerd door de 
Popular Mobilization Units, een gewapende groepering met 
nauwe banden met de Iraakse overheid. Tot op de dag van 
vandaag weet hun familie niet wat er met hen is gebeurd of waar 
ze zijn. 
Al 5 jaar verdwenen. 
De gedwongen verdwijning van deze 643 mannen en jongens staat niet op 
zichzelf. Sinds de opkomst van Islamitische Staat en andere gewapende 
groeperingen zijn duizenden, voornamelijk soennitische mannen ontvoerd door 
overheidstroepen en met hen verbonden milities. Volgens het Rode Kruis kent 
Irak het hoogste aantal vermiste personen ter wereld. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 september 2021 naar de Iraakse autoriteiten. Roep hen op tot een 
onderzoek naar de vermiste mannen en jongens. 
Klik hier om de brief voor Irak te downloaden en af te drukken  
 
Goed nieuws berichten:  
Burundi: Germain Rukuki komt vrij!  

Geweldig nieuws: in Burundi is de 
gevangenisstraf van de 
mensenrechtenverdediger Germain 
Rukiki teruggebracht van 32 jaar naar 1 jaar. Dat 
betekent dat hij waarschijnlijk binnenkort vrijkomt en 
eindelijk zijn jongste zoontje kan zien. 
Germain Rukuki bracht de afgelopen 4 jaar door in een 
kleine, propvolle cel. Alleen maar vanwege zijn inzet 
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voor de mensenrechten. Hij streed onder andere tegen marteling in zijn land. In 
juli 2017 werd hij door tientallen leden van de veiligheidsdienst opgepakt in zijn 
huis. Zijn vrouw was toen hoogzwanger. Rukuki werd veroordeeld tot 32 jaar 
gevangenisstraf voor verzonnen aanklachten. In december 2020 schreven 
honderdduizenden mensen wereldwijd brieven voor zijn vrijlating tijdens 
Amnesty’s schrijfactie Write for Rights. 
Veroordelingen ingetrokken. 
Op 21 juni werd bekendgemaakt dat het Ntahanga Hof van Beroep Rukuki op  
4 juni al heeft vrijgesproken van ‘deelname aan een opstandige beweging’, ‘het 
vormen van een bedreiging voor de staatsveiligheid’ en ‘het aanvallen van de 
autoriteit van de staat’. Maar het hof handhaafde zijn veroordeling voor ‘rebellie’. 
Zijn straf werd teruggebracht naar 1 jaar cel en een boete van zo’n 20 euro. 
Waarschijnlijk wordt hij binnenkort vrijgelaten. 
 
Saudische activisten Nassima al-Sada en Samar Badawi vrijgelaten 

De prominente Saudische mensenrechtenactivisten 
Nassima al-Sada en Samar Badawi zijn dit weekeinde 
vrijgelaten nadat hun straf erop zat.  
Amnesty International vindt dat zij nooit gevangengezet 
hadden mogen worden vanwege hun strijd voor 
vrouwenrechten. 
Het tweetal zat sinds augustus 2018 
gevangen vanwege hun inzet voor meer respect voor 

vrouwenrechten in Saudi-Arabië. Samar Badawi is een activist die zich verzette 
tegen het rijverbod voor vrouwen. Badawi is de zus van de tot stokslagen en 
gevangenisstraf veroordeelde Raif Badawi en de voormalige vrouw van de 
gevangen mensenrechtenadvocaat Waleed Abu al-Khair. 
 
Kijkcijfers onlinedienst 27 juni 2021 
Direct 197, Opname 105 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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