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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Er is in de kerk een mooie lange groene tijd aan gebroken: het groen van de 
zomer, van het uitzicht op een gelukkig en heilzaam bestaan. Dat is een droom 
én daar is de kerk mee bezig om het gedaan te krijgen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar meneer en 
mevrouw Jansen. 
 
Bij de dienst op zondag 6 september 
Wat fijn dat deze zondag de tieners weer naar TT kunnen, de kinderen naar de 
kindernevendienst en de jongsten naar de oppasdienst! We hopen dat ze het 
heel leuk met elkaar zullen hebben. 
Vandaag proberen we iets nieuws uit, als het weer meewerkt: na de dienst 
willen we samen buiten een lied zingen. De dienst wordt wel in de kerk 
helemaal gevierd in verband met de online mee-vierders; dit laatste lied is extra. 
Als alle aanwezigen goed letten op de aanwijzingen moet dit prima kunnen. Wie 
dit nog niet ziet zitten kan alvast huiswaarts gaan. 
We lezen uit een volgend hoofdstuk van het Mattheüs. Een gedeelte waarin 
allerlei uitspraken en gelijkenissen van Jezus verzameld zijn over het Koninkrijk 
en over samen leven. Dat laatste gaat bepaald niet altijd makkelijk en we krijgen 
een handreiking voor wanneer het spaak loopt. Écht luisteren blijkt van 
essentieel belang. 
Ds. Marieke Muijen 
 
Stand van zaken 1,5 meter kerk 

Zondag 30 augustus hadden we voor het eerst een “volle bak”. 
Ondanks het feit dat we de geplande verhoging van 50 naar 60 een 
week eerder hebben ingevoerd waren alle plaatsen bezet. 
Als u zich nog niet aangemeld heeft ga naar kerktijd.nl  

 
Kijkcijfers onlinedienst 30 augustus:  
Direct: 234, Opname: 105 
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We gaan weer van start! 
We kunnen elkaar weer live ontmoeten!  
We kunnen weer naar de kerk!  
We gaan weer samen zijn! 
 
Vanaf 1 september gaan we weer live TT, kindernevendienst (KND) en oppas 
opstarten. 
Wel op een gepaste manier uiteraard…. 

• Elke 1ste en 3de zondag van de maand. 

• Er is dan TT, KND en oppas in de kerk. 

• Ouders kunnen zich aanmelden voor de dienst via kerktijd.nl 

• Dit is noodzakelijk. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet aangemeld te 
worden. 

TT 

• Zoals gewoonlijk tijdens de dienst. 

• Je mag direct naar de Traffic 

• We zullen registeren dat jullie zijn geweest. Dit is nodig i.v.m  de corona 
regels. 

• We komen NIET voor de zegen in de dienst terug. 
Kindernevendienst 

• Kindernevendienst is zoals gewoonlijk na het starten van de dienst. 

• We komen NIET terug in de kerk ( extra veel tijd om samen te zijn dus! ) 

• We zullen registeren wie er is geweest. 

• Kinderen mogen na de dienst opgehaald worden in t Trefpunt. 
Oppas 

• Oppas is zoals gewoonlijk tijdens de dienst. 

• De kinderen worden gebracht via de ingang aan de Dennenlaan, de linker 
deur. 

• Via de rechterdeur mag je als ouders weer naar buiten 

• Via de hoofdingang kun je dan naar de kerkzaal. 

• De kinderen kunnen ook weer opgehaald worden via de ingang aan de 
Dennenlaan. 

 
We hopen dat we vele van jullie gaan zien tijdens de diensten. Jullie ouders 
kunnen naar de kerkdienst en wij gaan met jullie een leuke tijd beleven! 
Hebben jullie er zin in? De eerste keer is op zondag 6 september.  

Wij zullen er zijn! 
Jullie komen toch ook? 
Wij hebben er veel zin in! 
Je bent welkom! 

 
PS. 20 september is startzondag, of en hoe dan de TT,KND en oppas wordt 
geregeld laten we z.s.m horen! We kunnen elkaar dan in elk geval ontmoeten bij 
de picknick! 
.  



3 

 

Koffiedrinken online:  
Vanuit de huiskamer en vanachter de computer 
ontmoeten we elkaar online. Om na te praten over de 
dienst of om gewoon even te kletsen. Met onderstaande 
link opent u een Zoom bijeenkomst, de eerste die zich 
aanmeldt start de sessie: Zoom link 

 

Kerktijd.nl ook voor de VIS bijeenkomsten 
Ook voor de VIS bijeenkomsten die voor dit najaar, en 
voorjaar, staan gepland moeten we de deelnemers 
registreren.  
Met de positieve ervaringen die we hebben met het gebruik 
van Kerktijd.nl kunnen we dit systeem ook voor VIS inzetten. In de 
aanmeldpagina hebben we daarom een nieuwe categorie aangemaakt: VIS 
bijeenkomsten met daarbij per onderwerp een subcategorie. U kunt dus van te 
voren aangeven welke bijeenkomsten u eventueel zou willen bijwonen. 
Vervolgens wordt u voor deze bijeenkomst uitgenodigd en net als bij de 
kerkdiensten kunt u in de uitnodiging aangeven of u Wel of Niet komt. 
Heeft u zich al aangemeld op Kerktijd.nl kunt u inloggen met uw e-mailadres en 
wachtwoord en de gewenste categorieën aanvinken.     
Geen internet? Bel dan het kerkelijk bureau en zij zullen u aanmelden en 
vervolgens bellen voor de bijeenkomst. 
 
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Ghana 
Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven:  
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer 
kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog 
analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden 
onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en 
schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze 
dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem 
op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag 
leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek 
houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen 
zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de 
Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? Wat kan Kerk in Actie doen met 
uw bijdrage? 

● 3,50 euro: een bijbel in eigen taal 
● 17 euro: een schoolbord 
● 250 euro: training nieuwe docenten 

Bedankt voor uw steun! Kijk op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana. 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/88360711245?pwd=d0J4eEdja1VmRWh1WEU2YiszbWFEUT09
http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
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Bezoekkaart ZuidWest,  
Wij vinden het als wijkgemeente ZuidWest belangrijk dat 
we elkaar ontmoeten. Dat gebeurt tijdens de verschillende 
activiteiten die er worden georganiseerd. 
Daarnaast bezoeken de pastores, ouderlingen en de 
contactpersonen ook de gemeenteleden thuis. De 
afspraak voor een gesprek thuis wordt vaak gemaakt op basis van een verzoek 
die ze mondeling aangereikt krijgen van u of vanuit de gemeente. Maar wellicht 
heeft u zelf op een bepaald moment behoefte aan gesprek/ontmoeting met één 
van hen. Doormiddel van de Bezoekkaart kunt u aangeven dat u graag op korte 
termijn een bezoek wilt ontvangen. 
De Bezoekkaart wordt binnenkort (rond 9 september) één keer aan u uitgereikt. 
Maakt u gebruik van de kaart, dan kunt u deze inleveren in de Petrakerk - in de 
hal staat een inleverbox voor deze bezoekkaart. Is inleveren lastig, dan stuurt u 
de kaart naar het kerkelijk bureau. U kunt ook gebruik maken van de digitale 
Bezoekkaart die op de website van ZuidWest staat, daarmee wordt uw verzoek 
meteen verstuurd. https://www.petrakerk.nl/bk 
Met behulp van de bezoekkaart hopen wij dat u zelf ook het contact zoekt met 
ons. We willen graag blijven omzien naar elkaar en het gesprek gaande houden. 
Namens de pastoraatgroep,  Theo Scheffer 
 
Startzondag 20 september 2020 
Het thema van de startzondag is: ‘Ken je mij?’  
Dit is een lied van Trijntje Oosterhuis.  
Waarom dit thema? 
We hebben als wijkgemeente een bijzonder jaar achter de rug. Eerst de fusie en 
vanaf maart dit jaar de lockdown, veroorzaakt door het coronavirus. Hierdoor 
kan er in de gemeente behoefte zijn gekomen aan nadere kennismaking en 
ontmoeting. Maar hoe kunnen we dat realiseren in deze tijd waarin we nog 
steeds moeten leven volgens de coronamaatregelen? We kunnen niet met z’n 
allen naar de Petrakerk komen. Er mogen nog steeds maar een beperkt aantal 
mensen tegelijk in de kerkzaal zijn. We hebben het volgende bedacht: 

KIJK SAMEN NAAR DE DIENST OP STARTZONDAG 

• Stel je huis open voor anderen en kijk samen naar de dienst, 
of, 

• Ga op bezoek bij iemand anders en kijk samen naar de dienst. 
Belangrijk: Het moet kunnen wat betreft de ruimte in de huiskamer. Er moet 
voldoende afstand gehouden kunnen worden en het beeldscherm moet 
toereikend zijn. Hoeveel mensen kunnen bij u/jou terecht? 
Van 09.30 – 10.00 is er een korte kerkdienst. 
Vanaf  10.00 – 11.00 uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk in de 
huiskamer waar de dienst gekeken is, koffie te drinken en met elkaar in 
gesprek te  gaan. Hiervoor krijgen de gastheren/dames een startpakket met 
koekjes en een gespreksvraag n.a.v. ‘Ken je mij?’ 

GEEF JE OP via dit e-mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl  

• Als gastheer/vrouw. Hoeveel personen je kunt ontvangen en graag je adres.  

https://www.petrakerk.nl/bk
mailto:zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl


5 

 

• Als gast. Met hoeveel personen wil je ergens op bezoek? En graag je eigen 
adres. 

Graag opgeven voor 14 september. In de week voor de startzondag krijgt 
iedereen te horen wie er op bezoek komt en/of waar je op bezoek gaat. De 
gastheren en –vrouwen ontvangen het pakketje met koekjes en een vragenpotje 
voor een gesprek. 
 

 
 
 
 
 
Startzondag 20 september 2020 - vervolgprogramma 

“Ken je mij?” Rond dit nieuwe jaarthema hebben we een aantal activiteiten 

bedacht die verspreid over de zondag zullen plaatsvinden. Na de korte 
kerkdienst en mogelijke koffietref op locatie bent u/jij van harte welkom op 
verschillende locaties. Uiteraard vinden alle activiteiten plaats binnen de RIVM 
richtlijnen. Opgave vooraf is daardoor wel noodzakelijk.  
Bent u/jij creatief of houd u/jij van een sportief spelletje?  
Kom dan tussen 11.00 en 12.00 uur naar de Petrakerk.  

• Maak een mooi bloemstuk bij de workshop bloemschikken in het Trefpunt.  

• Of werp rustig een behendig balletje buiten bij het jeu de boules.  
Benieuwd naar de muzikale talenten van onze wijkgemeente?  
Dit is uw kans! Tussen 11.30 en 12.30 uur biedt de kerkzaal het muzikale 
podium.  

• We hopen dat er zich muzikanten aanbieden, die het leuk vinden op de 
vleugel, het orgel of op eigen meegebrachte instrument te spelen. Alleen, 
samen, alles is mogelijk. En musiceren voor een lege zaal is niet leuk, dus 
ook voor toehoorders is er natuurlijk plek, maar vol = vol natuurlijk (op 1,5 
meter). 

Tussen 12.30- 14.30 uur is er  

• Picknick voor dertigers met/zonder kinderen in Kwintelooijen met eigen 
kleedjes en eigen eten/drinken. We gaan hierbij natuurlijk uit van droog 
weer. 

Wat weet u van…? Dat kan worden getoond bij de Pub quiz tussen 15.00-16.00 
uur in het Trefpunt.  

• We zijn benieuwd naar de algemene kennis van onze midden generatie! 
Kortom: er is ook in Corona tijd genoeg mogelijkheid om elkaar te treffen en 
kennis met elkaar te maken. Dus, twijfel niet, maar GEEF JE OP via het e-
mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl  
Geeft wel even aan of u meedoet als bloemschikker, als jeu de bouler (en of u 
een set ballen heeft), als muzikant (alleen, samen, en met welke 
instrument(en)), als toehoorder voor het gemeenteconcert, als picknicker of als 
pubquizer. Graag opgeven voor 14 september.  
  

mailto:zw-startzondag@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 

 

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

