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Mededelingen 

 
Kerkdienst 5 februari 
“De morgenster is opgegaan”  
Het is de leidende tekst in deze kerkdienst in de tijd van Epifanie. Het zal klinken 
in de liederen, in de Bijbelwoorden en het gezongen tafelgebed.  
Deze tekst spreekt van de komst van de Heer in onze wereld, het licht dat is 
opgegaan. Het vraagt van ons daarin te geloven en zelf licht te brengen in de 
duisternis. 
We vieren de Maaltijd van de Heer met medewerking van de Cantorij onder 
leiding van Guus Fennema. Organist is Barbara Coster. We delen brood en wijn 
met elkaar, met jong en ouder. Zo gedenken we Christus, het licht van de 
wereld.  
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw  Wil Tollenaars verblijft voor 6 weken revalidatie in Charim Revalidatie 
Veenendaal. 
We wensen haar sterkte en beterschap. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Alie Hendriksen. 
 
Dankwoord 
Bedankt voor de mooie bloemen die ik vanuit de kerk ontving, dank voor het 
meeleven en de betrokkenheid nadat ik mijn pols heb gebroken.  
Gerrie Adding - Wormgoor 
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Zondag 5 februari is de eerste collecte bestemd voor: 
 

 
Deze Veenendaalse organisatie zet zich in voor kankerpatiënten en hun 
familie 
De naasten en de patiënt met kanker doorstaan een achtbaan van emoties en 
voelen zich vaak machteloos. Zowel de naaste als de patiënt verdienen meer 
aandacht en steun. 
Ieder lid van het gezin heeft namelijk te maken met de ziekte en heeft de 
behoefte even uit de overleef modus te stappen, er helemaal uit te zijn en leuke 
herinneringen op te bouwen met elkaar. 
Bliss to Shine organiseert de Blissi Special Day en jaarlijks de Shine Day voor 
gezinnen die dealen met kanker. 
De SHINE DAY biedt voor alle betrokkenen een activiteit. 
De Shine Day wordt elk jaar groter en indrukwekkender. Je voelt je weer even 
jezelf, tankt bij, doet en ondergaat leuke dingen en geniet! En je hebt weer 
zoveel leuke dingen te vertellen! 
Neem een kijkje op de website www.blisstoshine.nl 
Laten we samen deze collecte tot een succes maken! 
 
Viering in de stijl van Taizé. 
 

Meditatie door: 
Zingen, Bijbel lezen, gebed, stilte  
en aansteken van kaarsen 
 
Thema: Water 
 
Zondag 5 februari, 19:30 – 20:00 uur 
 
In de Petrakerk 
 
 
 
 

 
Bijeenkomst over bidden: 
Ondanks het feit dat bidden een van de belangrijke pijlers van het christelijk 
geloof is, praten we daar maar weinig over. 
Soms ervaren we schroom om over ons bidden te spreken of voor te gaan in 
gebed. Tijdens deze avond willen we wat meer leren over wat bidden precies is. 
We kunnen onderling van gedachten wisselen om hierin te groeien.  

http://www.blisstoshine.nl/
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De begeleiding is in handen van Jan van de Pavert en Marije Stegenga 
Datum: 16 februari 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 
Voor meer informatie: annastegenga@gmail.com 
 
Wandeling PGV 11 februari a.s.. 
Zaterdag 11 februari verzorgt de PGV-
Wandelwerkgroep een winterwandeling: 
 het  “Rosandepad”, een klompenpad rond 
Oosterbeek door beboste hellingen, 
landgoederen en uiterwaarden.   
De totale lengte van de wandeling bedraagt 
ongeveer 13 à14 km. Verzamelpunt: parkeerplaatsen aan de Dennenlaan, naast 
de Petrakerk; Vertrektijd: ca. 09.30 uur per auto. Van de meerijdende 
deelnemers wordt een kleine vergoeding gevraagd.  
Opgeven kan tot uiterlijk tot vrijdag 10 februari 20.00 uur, het liefst per mail: 
zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of per telefoon 06-54262516 (René 
Haverdings).  

 
Gezien de lengte van de wandeling is het 
raadzaam wat eten en drinken mee te nemen. 
Tevens schoeisel dat enige modder kan 
verdragen en schone schoenen voor in de 
auto.    
Extra informatie over de route kunt u vinden 

op https://klompenpaden.nl/klompenpad/rosandepad/ 

  
BedrijfsHulpVerlener 
Het is zover, vanaf komende zondag, 5 februari, staat de naam van een BHV’er 
vermeld als een van de personen die meewerkt aan de dienst. Samen met de 
ouderling – en diaken van dienst spelen zij een belangrijke rol bij een eventuele 
calamiteit. 
In de afgelopen week hebben we, als kerkrentmeesters, in een 2-tal 
bijeenkomsten het nieuwe calamiteiten plan met hen besproken samen met de 
vrijwillige kosters. Eerder is dit calamiteiten plan besproken in de kerkenraad. 
Op 6 verschillende plaatsen in de gebouwen zijn ook nieuwe plattegronden 
opgehangen met daarop de vluchtroutes en belangrijke locaties. Sta daar even 
bij stil als het zo uit komt en neem deze in u op. 
Als er vragen of opmerkingen zijn kunt u bij de kerkrentmeesters terecht:  
Leo van Berkel, Adri Cardol en Gert van Dijk 
 
 
Kijkcijfers dienst 29 januari 2023 
Direct : 129 Opname: 101 

mailto:annastegenga@gmail.com
mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
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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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http://www.kerkdienstgemist.nl/
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