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Mededelingen 

 
Kerkdienst 6 november 2022 
 
Jozef Cantré (1890-1957), 1926, 'St. Franciscus' 

 
Deze zondag is het thema van de dienst: Zorg 
voor de Schepping. 
We lezen over onze opdracht voor de schepping 
uit Genesis 1 en 2. En we horen uit Job 12: 7-10  
hoe wij kunnen leren van de schepping: “Vraag de 
vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen” 
We zijn in de geschiedenis, met de bijbel in de 
hand, tegenover de schepping komen te staan. 
Hoe kunnen we ons op een niet-heersende , 
respectvolle wijze met de aarde verbinden, met 
alle schepselen, de dieren, bomen en planten? 
We laten ons inspireren door Franciscus van 
Assisi en de Franciscaanse spiritualiteit. We 
zingen zijn Zonnelied. 

Ook de kinderen in de kindernevendienst gaan horen over Franciscus. 
In deze dienst oefenen we deze zorg door samen de vruchten van de aarde 
eerlijk te delen. We vieren de maaltijd van de Heer met brood en wijn. 
Deze dienst is voorbereid met Ytsen Wielstra, organist in deze dienst en Lia van 
Berkel. 
Nagesprek 
Hoe denk jij over de zorg voor de schepping?  
Na de kerkdienst is er de mogelijkheid verder hierover door te spreken met 
elkaar. Wat heeft voor jou geloof met duurzaamheid te maken?  Waar zitten de 
dilemma’s? Hoe kunnen wij als gemeente groener worden? 
Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw van de Brink. 
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Ken ik jou? Afgelopen zondag en verder… 
Met een warm gevoel kijken we terug op de dienst van afgelopen zondag: de 
themadienst over pastoraat in onze gemeente. Na de dienst was het Trefpunt 
vrolijk gekleurd door al die verschillende kleuren papiertjes voor ‘koffie met een 
plaatje.’ Van verschillende mensen hoorden we terug dat zij het leuk vonden om 
zo eens iemand anders te spreken, die ze nog niet zo goed kenden. Wellicht is 
het dus voor herhaling vatbaar! Dank aan ieder die in woord en muziek, in 
gebed, techniek of door de gesprekken aan deze zondag heeft bijgedragen!  We 
zijn ook dankbaar dat een paar gemeenteleden in de afgelopen tijd lieten weten 
dat zij het team pastoraat zouden willen versterken als contactpersoon. Het is 
mooi dat we elkaar zo steeds wat beter leren kennen en met elkaar meeleven, 
in het perspectief van Gods licht. 
Namens de werkgroep pastoraat, 
Aafke, Coby en Anne 
 
Aandacht voor elkaar 
We leven mee met Mirande van der Wilt-Scholten. Zij hoorde recent dat er bij 
haar borstkanker ontdekt is. Dankzij het bevolkingsonderzoek is het in een 
vroeg stadium gevonden. Mirande laat weten dat de prognose goed is en dat zij 
eind november wordt geopereerd. Later volgen bestralingen. De kans op 
verdere behandelingen is klein. We denken aan haar en wensen haar Gods 
nabijheid en goede moed toe. 
 
Ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers 
 
“Natuurlijk zorg 
ik graag voor jou 
Leun gerust op mij. 
 
Al ga ik soms 
-een beetje maar- 
aan mijzelf voorbij. 
 
Ik weet beter 
dan wie ook 
wat jij precies bedoelt. 
 
Het is voor mij 
zo waardevol 
dat jij je prettig voelt. (...)” 

- Gedicht: Esther de Graaf (Mantelzorgelijk.nl) 
 
Dagelijks bent je bezig met de liefdevolle zorg voor jouw partner, kind, ouder of 
dierbare. In onze gemeente ben je niet de enige. In onze kerk zijn er meerdere 
mensen die zich ‘mantelzorger’ kunnen noemen. Vanuit de werkgroep pastoraat 
organiseren we in dit kerkseizoen een aantal bijeenkomsten speciaal voor 
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mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten (eens in de maand op 
woensdagmorgen) willen we elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, 
bemoedigen en vooral naar elkaar luisteren. De eerste bijeenkomst vindt plaats 
op woensdag 7 december van 10.00-12.00 in de Petrakerk. Tijdens deze 
bijeenkomst maken we kennis met elkaar en spreken we over het inrichten van 
de vervolgbijeenkomsten.  
Wilt u meedoen aan één of meerdere gespreksbijeenkomsten, meld u dan wel 
even aan via onderstaande gegevens. Aanmelden voor de eerste bijeenkomst 
graag uiterlijk 23 november. Wilt u graag komen maar vormen praktische zaken, 
zoals het alleen thuisblijven van uw dierbare, een belemmering? Neem dan ook 
even contact op. Samen met de diaconie kunnen we wellicht een oplossing 
vinden. 
Contact: Anne Stelma - Ribberink, via astelma@pkn-veenendaal.nl  
06-37386426 
 
Oproep: inzending voorstellen doel vastenactie 
De vastentijd begint op Aswoensdag, 22 februari 2023. Alhoewel dit nog ver weg 
lijkt, vinden er al voorbereidingen plaats voor de vastenactie. Tijdigheid is van 
belang om een en ander straks in goede banen te kunnen leiden. De komende 
periode willen wij het goede doel bepalen dat wij als gemeente gedurende de 
vastentijd willen steunen.  
Wij willen jullie in de gelegenheid stellen om een voorstel te doen voor het te 
steunen goede doel. Daarom doen wij de oproep om vóór 1 december 
voorstellen in te dienen, met een duidelijke onderbouwing van de reden waarom 
dit een passend doel is voor onze vastenactie. Daarnaast vragen wij jullie om 
uiteen te zetten hoe de organisatie achter het goede doel vóór en gedurende de 
vastentijd bij kan dragen aan representatie van het doel richting onze gemeente 
(bv. audiovisuele middelen, drukwerk, activiteit of persoonlijke voordracht).   
Mail ons graag voor 1 december via: zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl. Wij zullen 
de inzendingen daarna beoordelen. Begin januari zullen wij vervolgens bekend 
maken aan welk goede doel wij de vastenactie willen verbinden. 
Alvast dank voor jullie inbreng.  
De vastenactie-commissie 
 
 

 
 
Een Engel op je pad? 
Dat idee hebben we allemaal wel eens. Maar of en hoe engelen zich 
manifesteren dat is iets waar we best eens bij stil kunnen staan. 

mailto:astelma@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl


4 

 

‘Een verschijning uit de hemel’ zo noemt Berthilde van der Zwaag deze 
ervaringen. Zij deed onderzoek naar verschijningen in de context van de bijbel 
en studeerde hierop af. Zij gaat met ons in gesprek en deelt haar kennis op 16 
november as. In het Trefpunt, Dennenlaan 5. Welkom! Aanmelden is niet nodig. 
Er zal een collecte plaatsvinden. 
 

Engelen 

Deze week is er een nieuwe aflevering van de podcast 'Zin' online gekomen. 

Deze aflevering is een speciale editie; in deze podcast vertelt Paul over zijn 

ervaring met een engel. 

Om de podcast te beluisteren kunt u hier klikken. Ook staat er een verwijzing 

op www.petrakerk.nl en is de podcast te vinden via spotify. Via de QR code 

hierbij kunt u de website vinden waar de podcast op staat. 

Wilt u meer leren over engelen en hedendaagse ervaringen met engelen, kom 

dan op 16 november naar de lezing van Berthilde van der Zwaag. Zij deed 

onderzoek naar deze verschijningen in de context van de bijbel. Zij gaat met ons 

in gesprek en deelt haar kennis. De bijeenkomst wordt gehouden in het 
Trefpunt, Dennenlaan 5 vanaf 20:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Er zal een 

collecte plaatsvinden. 
Heeft u weleens een engel op uw pad getroffen? Dan kunt u een berichtje aan 
me sturen en dan kunnen we samen onderzoeken of het een verhaal voor de 
podcast is en of u zich er prettig bij voelt er over te vertellen. Misschien kunnen 
we nog een aflevering over engelen maken…… 
Marije Stegenga 06-44988544 annastegenga@gmail.com 
 
Wandeling PGV 
Zaterdag 12 november zorgen we weer voor een wandeling. Deze wandelingen 
organiseren we vanuit ZuidWest, maar zijn bestemd voor iedereen die graag 
met ons mee wandelt. 
De wandeling is deze keer 8,8 km. 
We starten om 9.30 uur. Zorg dat u op tijd bent. Start- en eindpunt is niet de 
Petrakerk maar de parkeerplaats "Groene Entree Prattenburg", langs de 
fietsroute naar Amerongen schuin tegenover restaurant “3 Zussen”, Kerkewijk-
zuid 115.  
We lopen langs het Egelmeer en dan door naar de Eenzame Eik. Een goede 
gelegenheid om even te pauzeren met een drankje of versnapering (zelf 
meenemen s.v.p.).  

 

https://anchor.fm/marije-stegenga/episodes/9-Paul-Engelen-e1q0ken
http://www.petrakerk.nl/
https://open.spotify.com/episode/1ETaBSLmD4QHHMLXWlFapO?si=399056560eea4cc3
mailto:annastegenga@gmail.com
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Op de terugweg komen we langs een paal die de grens aangeeft van het 
‘jagtregt Heerlijkheid Amerongen-de Ginkel-Elst’. 
 

              
 
Via het uitzichtpunt op de Elster Kop lopen we terug naar het vertrekpunt. 
Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 11 november. 20:00 uur per 
mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl 
of telefonisch bij Geert Flobbe tel. 06 25577943 
 

Kliederkerk 
De zomer met z’n lange, lichte dagen is weer voorbij. De 
dagen worden korter, het is eerder donker. Een mooi 
thema voor een kliederkerk: ‘Licht en donker’. Zit je op de 
basisschool en vind je het leuk om samen met papa, 
mama, opa of oma leuke activiteiten te doen? Om een 
korte viering te hebben over dit thema en dan samen 
lekker te smullen? Kom ook, samen met je ouders of je 
opa en oma. En je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van 
harte welkom. Of je nu weleens naar de kerk gaat of niet. 
Doe je mee???? De kliederkerk wordt gehouden op zondagmiddag 13 november 

in de Petrakerk, Kerkewijk 135. Vanaf 14.45 uur is de inloop. Je 
krijgt dan eerst wat te drinken en om 15 uur starten we met z’n 
allen met de activiteiten. Het programma duurt tot ongeveer 
17.00 uur. WELKOM! Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 9 
november - bij ds. Coby de Haan: drs.jdehaan@gmail.com.  
Groetjes, Coby, Else, Bianca, Hannah, Annemarie en Dirma   

 
 
 
Van de boekentafel 
Nieuw op de boekentafel :   
Jan-Hendrik Bakker : In stilte. Een pleidooi voor een herwaardering van 
afzondering in stilte, een toestand die in onze tijd als zonderling wordt gezien. 

mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
mailto:drs.jdehaan@gmail.com
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Karen Armstrong : De heilige natuur.  Een diepgaande verkenning van de 
spirituele kracht van de natuur en een hartstochtelijk pleidooi voor een nieuwe 
manier van denken en voelen over onze natuurlijke omgeving. 
Rosita Steenbeek : Julia. Een historische roman over de enige dochter van 
keizer Augustus .Een vrijgevochten vrouw die zich staande probeert te houden 
in het paternalistische Rome. 
Oek de Jong : Man zonder rijbewijs. Zijn nieuwste roman vol spanning en 
tragiek. 
Inmiddels ligt de tafel vol met diverse boeken, zowel spirituele boeken als 
romans en gedichtenboeken. 
Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
 
Najaarsconcert COV met CHE Kamerkoor 
Zaterdag 19 november is er een najaarsconcert van de Christelijke Oratorium 
Vereniging Veenendaal en het CHE Kamerkoor uit Ede. Deze wordt gehouden in 
de Open Hof in Veenendaal en begint om 20 uur. Na een paar jaar van stilte 
vanwege corona hebben beide koren er zin in om het publiek te laten genieten 
van klassieke muziek. In een afwisselend programma zingen de beide koren 
bekende en minder bekende stukken. De uit te voeren werken zijn o.a. het Gloria 
van Vivaldi, Messe de Minuit van Charpentier, Psalm 23 van Goodall en enkele 
korte werken van Fauré, Bach e.a. De koren zingen afzonderlijk, maar 
presenteren zich ook gezamenlijk. Ze worden bijgestaan door een vijftal solisten 
en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest Naska. Algehele leiding is in handen 
van de dirigenten van de koren Hans Lamers en Marleen van der Kolk. Het CHE 
Kamerkoor bestaat uit studenten en medewerkers van de Christelijke Hogeschool 
Ede. De avond begint om 20:00 uur. De deur is open vanaf half acht. De Open 
Hof is te vinden aan het Ronde Erf 8 in Veenendaal. Kaarten à €17,50 (incl. 
koffie/thee) zijn te koop via de website www.oratoriumvereniging.nl en op de 
avond van het concert. Betalingen gaan via een tikkie of bankpas. 
 
Kijkcijfers dienst 30 oktober 2022 
Direct: 151     Opname: 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

