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Mededelingen 

Aanvangstijd eredienst 
Denkt u er nog aan? Vanaf a.s. zondag, 4 oktober, beginnen de erediensten 
een half uurtje later, om 10.00 uur! 
 
Kleur van de zondag: groen 
Groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. 
Eigenlijk is de kleur, vanwege Israël zondag, blauw/wit - goddelijkheid, 
oneindigheid, de kleur van de hemel – De vlag van Israël. 
 
Kies voor het leven – Israëlzondag 4 oktober 2020 
Deze zondag vieren we Israëlzondag. Daar is al langer best wat over te doen, 
met name door de zeer ingewikkelde en gespannen politieke situatie in Israël. 
Maar de bijzondere religieuze traditie van Israël heeft ook ons gevormd en uit 
de schatten van het joodse geloof putten we ook voor deze zondag. Zo is het 
thema ontleend aan Deuteronomium 30: 19b: Kies voor het leven, voor uw 
eigen toekomst en die van uw nakomelingen. 
Dat thema diepen we verder uit, maar we zullen ook luisteren naar moderne 
joodse (pop-)muziek en ik hoop erop dat het lukt met de kinderen een dansje 

te maken      . 

Voor één onderdeel vraag ik jullie/u alvast mee te denken. Want dat ‘kiezen 
voor het leven’, HOE doe je dat? Het leven, het goede leven, dat is wat God 
de mens gunt. Maar het is aan ons om daarvoor te kiezen. Hoe doen wij dat: 
kiezen voor het leven? Welke keuzes maken wij of zouden wij moeten maken? 
En wat laten wij of zouden we moeten laten? 
Ik ben op zoek naar jullie suggesties voor do's en dont's. En dan zo 
concreet mogelijk. Dus niet algemeen: zorg voor de aarde. Maar concreet: ik 
ga niet met het vliegtuig op vakantie. Niet algemeen: liefde. Maar concreet: ik 
wil niemand op zijn of haar uiterlijk beoordelen. 
Mail, app of sms mij jullie suggesties t/m zaterdag a.s.! Dan maken we er een 
recept van om te kiezen voor het leven. Die tonen we zondag op de dienst  
ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl  06 – 28 27 96 98  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar de 
heer Nieboer. Waarschijnlijk verblijft hij nog in het ziekenhuis. We wensen 
hem en zijn vrouw veel kracht en sterkte toe! 
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ISRAËLZONDAG: HET GESPREK GAAT ALTIJD DOOR 
Ieder jaar vieren we in de Protestantse Kerk op de eerste zondag in oktober 
Israëlzondag.  
We staan stil bij onze verbondenheid met Israël. Voor veel mensen staat Israël 
gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar 
het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin stelling te 
nemen, en misschien is dat ook wel onmogelijk. Voor de Protestantse Kerk is 
de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt 
zich on-opgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit 
volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt 
ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en 
gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert 
gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en 
informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het 
organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & 
Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen 
meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. Deze week, 
Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te 
maken. Van harte aanbevolen. 
 
Ken je mij? Wat Maakt jou uniek? - een V.I.S. bijeenkomst - 
Zondag 11 oktober, 14:30 uur Petrakerk - Coming Out Day - 
Om de diversiteit en gastvrijheid van onze gemeente te vieren hebben we een 
gast uitgenodigd. 
Noud Fortuin is transgender, jeugdwerker, auteur en student Theologie en 
neemt ons mee in zijn verhaal en gaat met ons in gesprek. 
Aanmelden via Kerktijd.nl  
 
'Koffie met een oortje' gaat weer van start. 
Een half jaar later dan gepland, gaan we elkaar weer ontmoeten in het 
Trefpunt. De eerste ontmoeting is op dinsdagmorgen 13 oktober om 09.30 uur. 
We komen altijd bij elkaar op de 2e en 4e dinsdagmorgen van iedere maand.  
Start is dus op 13 oktober en vervolgens: 27 oktober, 10 november, 24 
november en 8 december!  
22 december geen samenkomst - dit is te kort op de kersttijd! De 
inloopochtend start altijd vanaf 9.30 uur en eindigt tegen 11.30 uur. In 2021 
starten vanaf 12 januari. 
Hartelijke groeten, Dick Vogelezang 
 
PIT  

Zondagmiddag 4 oktober is de kick-off van PIT, 15.00 -16.30 in de Petrakerk. 

PIT is een nieuw project, een samenwerking van Jeugd en Diaconie. We willen 
graag een nieuwe jeugdgroep vormen, waar pit in zit, die geloven handen en 
voeten gaat geven in en buiten de kerk. 
Je kunt je aanmelden bij marthestegenga@gmail.com 
 

https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
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Week tegen de eenzaamheid 
In voorgaande jaren stonden er in het kader van de week tegen de 
eenzaamheid bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst werden deze 
meegenomen en gebracht bij iemand voor wie zo’n bloemetje zeer welkom is. 
Gezien de huidige omstandigheden doen we het dit jaar anders. In de 
komende week brengen wij als diakenen een mooie bos bloemen bij 
verschillende kleinschalige huizen met woongroepen en het hospice 
Berkenstein, alle gelegen in onze wijk ZuidWest. 
Een oproep aan ons allen om elkaar in deze bijzondere tijd niet uit het oog te 
verliezen.                                                                                                                                               
De diaconie 
 
Hallo kinderen, 
Wij willen jullie graag beter leren kennen!  
Bij de ingang van de kerk liggen " Dit ben ik" bladen 
klaar.  
Wil je er 1 mee naar huis nemen en thuis mooi invullen 
en kleuren? We zouden het top vinden als je er ook 
een foto van jezelf op plakt!  
Daarna mag je hem in hetzelfde bakje inleveren!  
Wij hangen hem dan in de kerk.  
We kijken uit naar jullie mooie platen!  
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst!  
 
 
 
Zondagskinderen 
Vanaf zondag 4 oktober zullen er weer zondagskinderen gaan helpen in de 
dienst. As zondag is het Hannah Blok, 11 oktober Yill Peters. Daarna zal er 
elke 1ste en 3de zondag van de maand weer een zondagskind zijn.  
 
Oppas en kindernevendienst 
De eerste en derde zondag van de maand is er weer oppas en 
kindernevendienst. Daar zijn we erg blij mee. Komt u, met kinderen, naar een 
andere dienst, dan zal er een kleur - of puzzelplaat op een klembord 
klaarliggen, compleet met stiften, zodat de kinderen tijdens de dienst kunnen 
kleuren /puzzelen. U vindt deze bij de ingang. Denk er wel aan, dat u een kans 
loopt de dienst erna, als er wel kindernevendienst is, niet uitgenodigd te 
worden. 
Hartelijke groet van de leiding van de kindernevendienst. 
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Kerken met Stip 

Een heel aantal kerken in ons land (zo’n 65) dragen naast 
de ingang een bordje met dit logo. 
Het zijn de Kerken met Stip.     Waarom een Stip? 
Zwervers trokken vroeger door stad en land op zoek naar 
werk, inkomen, eten of onderdak. Ze gebruikten tekens 
waarmee ze informatie aan elkaar doorgaven, bijvoorbeeld 
een stip, geschilderd op huizen en boerderijen die openstonden om hun 
onderdak te verlenen.  Dat is wat kerken met een stip willen zijn. 
Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling bestaat voor ex-
gedetineerden die een nieuw begin willen maken. Geloofsgemeenschappen 
die openstaan voor iedereen. 
 
Kerken met Stip is een vereniging van het Rooms Katholieke en Protestantse 
justitiepastoraat in Nederland en wordt ondersteund door kerken van 
verschillende signatuur.  
Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg 
helpen naar een Kerk met Stip. 
Er wordt dan samen gezocht naar passende geestelijke hulp door een 
geloofsgemeenschap naar keuze voor na hun vrijlating. 
Een dergelijke geloofsgemeenschap biedt een geestelijk dak boven het hoofd 
en is een gemeenschap waarin de ex-gedetineerde als mens wordt 
gerespecteerd en gewaardeerd zodat deze zich gesteund weet in het soms 
moeilijke proces een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Willen en kunnen wij, wijkgemeente ZuidWest, een geloofsgemeenschap zijn 
die ook en in het bijzonder openstaat voor ex-gedetineerden en hun families 
als die vraag op onze weg komt? Willen we daaraan herkenbaar zijn? Het is 
niet een vrijblijvende zaak maar vraagt een grote verantwoordelijkheid en 
betrouwbaarheid. 
 
Om die vragen te kunnen beantwoorden heeft de kerkenraad 
ondergetekenden gemandateerd een wijkgemeenteavond te organiseren 
waarop we in gesprek kunnen gaan met mevrouw Hendrine Verkade die als 
diaconaal pastor verbonden is aan Kerken met Stip. Zij zal ons op die avond 
verder informeren over het werk van de vereniging en over de dingen die van 
een Kerk met Stip worden verwacht. 
Datum: donderdag 15 oktober     Plaats: Petrakerk, kerkzaal 
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Opgave vooraf noodzakelijk. Dat kan bij voorkeur via kerktijd.nl maar ook via 
een telefoontje naar het kerkelijk bureau. 
Arend Vleeming, Tonny van Woerkom en Tineke Wielstra. 
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We mogen weer!!  
Zondag 11 oktober om 10:00 uur is er een 4U-Viering hier in de kerk. 
Het thema is ‘Elke dag dierendag’. 
De dienst is speciaal opgezet voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Meld je voor 3 oktober aan op zw-4u@pkn-veenendaal.nl Dit is verplicht om 
aanwezig te kunnen zijn in de kerk. Vermeld namen, aantal volwassenen en 
kinderen en jullie telefoonnummer. Wij zorgen voor de rest. 
We gaan iets doen met dierenmaskers… Wil jij ook graag zo’n dierenmasker 
maar je kunt niet aanwezig zijn in de kerk, ook dan kun je ons mailen en 
vragen om een dierenmasker. 
-De 4U-commissie- 
 
Wereldvoedselmaaltijd 
Helaas zijn we genoodzaakt om de Wereldvoedselmaaltijd van 16 oktober 
2020 voor dit jaar niet door te laten gaan. De snel oplopende 
besmettingscijfers en de tweede golf maken het risico te groot en onmogelijk 
om dit coronaproof te doen. We hopen dat we u volgend jaar deze VIS 
activiteit opnieuw kunnen aanbieden. 
- Commissie V.I.S. (Verdiepen, Inspiratie en Samenkomen) - 
 
Aandachtspunten rond het aanmelden voor de eredienst 
Er is een wijziging doorgevoerd in kerktijd.nl.: 
Om sneller mensen op de wachtlijst te kunnen uitnodigen 
hebben we de reactietijd op de uitnodiging verkort van 48 naar 
24 uur. 
 
Aanmelden voor V.I.S. bijeenkomsten 

De, bovenwijkse, V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en 
Samenkomen) bijeenkomsten vinden zowel in de 
Petrakerk als in De Open Hof plaats. Ook voor deze 
bijeenkomsten zijn aanmeldingen noodzakelijk.  
Na overleg hebben we besloten om alle 
bijeenkomsten zowel in de ZuidWest kerktijd.nl als de 

De Open Hof kerktijd.nl op te nemen. Het aantal beschikbare plaatsen (50) 
wordt in eerste instantie 50/50 verdeeld. Gedurende de uitnodigingsperiode 
houden de beheerders de voortgang in de gaten en maken, zo nodig, 
aanpassingen in de beschikbare plaatsen per wijk.   
Het proces van aanmelden en uitnodigen verloopt op dezelfde manier als voor 
de kerkdiensten. Heeft u zich al aangemeld voor de kerkdiensten dan kunt u 
met uw e-mailadres en wachtwoord opnieuw inloggen op www.kerktijd.nl en 
dan de categorieën aanvinken die u wilt bijwonen. 
Voor de verdere procedure verwijzen we u graag naar de handleidingen op de 
resp. websites.  
 
 
 

mailto:zw-4u@pkn-veenendaal.nl
http://www.kerktijd.nl/


6 

 

Van de Bloemengroep 
Vandaag is het Israëlzondag. Om deze reden is er een schikking gemaakt in 
wit en blauw (de kleuren van de Israëlische vlag). Het joodse volk heeft al een 
tweeduizend jaar oud symbool, de talliet, de gebedsmantel. 
De  Israëlische vlag is daarvan afgeleid; wit met twee blauwe strepen zoals 
een talliet met daartussen een ster van David. 
De vlag geeft  iets van de identiteit van het Joodse volk aan. 
Daarnaast zijn er in de schikking o.a.  een menora, vijgen, druiven en matzes 
te zien. 
 
Samen zingen op zondagavond 
Per direct verhuizen de samenzangavonden, die altijd worden gehouden in De 
Meent, (tijdelijk) naar Wijkkerk De Open Hof. Op de vertrouwde tweede 
zondag van elke maand hopen we hier samen te komen, om al zingend onze 
God te loven en prijzen. De aanvang is als gewoonlijk 19.30 uur en dit jaar 
staan nog de volgende data gepland: Deo volente 11 oktober, 8 november en 
13 december (advents- en kerstsamenzang). U en jij bent van harte welkom. 
Aanmelding vooraf is vanwege corona verplicht! Dit kan door  

• Een mail te sturen naar ramonpol@zorggroepcharim.nl Graag naam en 
telefoonnummer vermelden.  

• Te bellen naar 0318-725198 (familie Pol). Bij geen gehoor kunt u uw 
naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. 

 
Kijkcijfers onlinedienst 27 september:  
Direct: 242         Opname: 111 
 
Tot slot 
Er vindt nog druk overleg plaats over de gevolgen van de aanscherping van de 
corona maatregelen, nadere mededelingen volgen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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