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Mededelingen 

 
Bij de kerkdienst 
Deze zondag vervolg ik mijn prekenserie over Ruth. We lezen Ruth 3. Ruth en 
Naomi zoeken een bestaan op te bouwen in Bethlehem. Daarvoor is het nodig 
dat Ruth een man krijgt. Dat zal hen zekerheid en toekomst geven. 
Het is een waagstuk, wat Ruth doet. Ze maakt zich mooi en gaat in de nacht 
stiekem liggen aan de voeten van de slapende Boaz. Ze doet hem daar een 
aanzoek. Dat is opmerkelijk! Hoe reageert deze man? Maakt hij misbruik van de 
kwetsbare positie van deze migrantenvrouw of geeft hij haar de eer die haar 
toekomt? Deze intieme, en voor ons merkwaardige scene, heeft al veel speculatie 
gegeven in de uitleg. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Wat heeft dit nu met God en 
geloof te maken? Zondag hoort u meer!  
We zingen in de dienst het prachtige lied van Ruth: Lied 787 Nieuw Liedboek. We 
oefenen dit lied voor de dienst 
onder de bezielende leiding van 
onze organist Guus Fennema. Dat 
zal zeker lukken! 
 
In de gebeden zullen we aandacht 
schenken aan diegenen die in onze tijd liefde en geborgenheid zoeken. Voor hen 
voor wie dit niet vanzelfsprekend is en zelfs gevaarlijk kan zijn. De Gay Pride 
Amsterdam, die deze week plaats vindt, vraagt in onze samenleving, om trots te 
mogen zijn op wie je bent, en lief te hebben zonder gediscrimineerd te worden, of 
dat een ander hier misbruik van maakt. Als kerk willen we ons ook hiervoor 
inzetten. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Ton en Joke van Reenen, Aagje Dekenweg 57. 
 
Bedankt 
Jan en ik waren zeer verrast en verblijd dat we de bloemen uit de kerk kregen. 
Het bemoedigt ons allebei. We hopen komende zondag weer in de kerk te zijn. 
Vriendelijke groet, Jan en Bouk de Vries 
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Zondag 7 augustus 2022 
Kleur van de zondag: groen 
 

Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten, 
en dwing mij niet mijn weg terug te gaan, 
ik heb het ’t verleden achter mij gelaten 
en altijd, altijd zal ik naast je staan. 
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Geen kindernevendienst 7 augustus! 
Wegens vakantie is er eenmalig geen kindernevendienst op zondag 7 augustus. 
Er zijn kleurplaten en potloden beschikbaar aan het begin van de dienst.  
Leiding van de kindernevendienst. 
 
Startweekend 2022/2023 
De startweekendcommissie is weer bijeengeweest om het weekend van 24 en 25 
september aanstaande voor te bereiden. Mede omdat dit weekend samenvalt met 
Burendag kiezen we voor het thema Kerk in de Buurt, met als motto “Kom eens 
buurten bij de kerk in de buurt”.  
Jullie hebben al het een en ander kunnen lezen over het programma voor 
zaterdag 24 september: 

• Van 10:00 tot 15:00 uur o Petra Actief Kringloopmarkt voor de buurt  
o Kleedjesmarkt voor de kinderen uit de buurt 
o We zorgen ook voor springkussens 

• Van 16:00 tot 19:00 uur o Gemeente BBQ voor alle leeftijden. 

Voor zondag 25 september is het programma nog in ontwikkeling, maar de 
belangrijkste elementen worden: 

• Van 9:30 tot 10:30 uur o Startzondag eredienst  
o Aansluitend koffiedrinken met wat lekkers 
o Een programma gericht op ontmoetingen en 

elkaar leren kennen 
o Afgesloten met een gezamenlijke lunch 

We houden jullie op de hoogte over de verdere uitwerking van het programma. 
 
Bedrijf Hulp Verleners (BHV) 
In het kader van het calamiteitenplan moet er tijdens de 
Eredienst in de Petrakerk minimaal 1 gediplomeerde BHV-
er aanwezig zijn. Op dit moment voldoen we daar als 
wijkgemeente ZuidWest niet aan en we willen dat graag 
rechtzetten.  
Aanstaande 3 en 17 september organiseert het College 
van Kerkrentmeesters voor De Open Hof en ZuidWest een 
tweedaagse BHV-opleiding. Je bent dan gecertificeerd 
BHV-er. We zijn nu op zoek naar een 5-tal, toekomstige, BHV-ers die mee willen 
doen. Er zijn al een aantal namen van BHV-ers bekend en met deze aanvulling 
komt het totaal op 8 en dat betekent dat je, ongeveer, 1 keer in de 2 maanden 
dienst hebt. Daarom de volgende oproep: 

1. Bent je in het bezit van een geldig BHV-diploma en bereid deel te nemen 
aan het BHV-rooster meld je dan aan bij onderstaand e-mailadres. 

2. Nog niet in het bezit van een BHV-diploma maar wel bereid deel te nemen 
aan de opleiding op 3 en 17 september gebruik dan eveneens onderstaand 
e-mailadres om je aan te melden. De BHV-opleiding en de toekomstige 
herhalingstrainingen worden door de kerk betaald.   

Aanmelden bij g-van-dijk@planet.nl, graag met vermelding van optie 1 of 2. 
 

mailto:g-van-dijk@planet.nl
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Scriba College van Kerkrentmeesters 
Het college van kerkrentmeesters is op zoek naar een scriba. De scriba verzorgt 
de inkomende en uitgaande stukken van het college en bereidt, samen met de 
voorzitter de vergaderingen voor. Tijdens de vergaderingen wordt de scriba 
bijgestaan door een notulist die de verslagen van de vergadering verzorgt. 
Scriba van het College van Kerkrentmeesters is een bovenwijkse functie en de 
scriba wordt aangesteld als kerkrentmeester en hoeft daarom niet bevestigt te 
worden als ouderling (maar het mag wel). Het College van Kerkrentmeesters 
beheert de financiële zaken van de Protestantse Gemeente te Veenendaal en is 
verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Belangstelling voor 
deze functie? Mail dan naar scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl.  
 
Schrijfactie Bahrein 

Academicus in hongerstaking krijgt geen medische zorg.  
Activist en academicus Abduljalil Al-Singace uit Bahrein is al een 
jaar in hongerstaking omdat het boek dat hij had geschreven door 
gevangenisautoriteiten werd ingenomen. Nadat recentelijk ook zijn 
medicatie wordt geweigerd, is Al-Singace gestopt met het nemen 
van zoutsupplementen. Al-Singace heeft een levenslange celstraf 

gekregen vanwege zijn, vreedzame, betrokkenheid bij anti-overheidsprotesten in 
Bahrein in 2011. 
 
Gemarteld in de gevangenis 
Een onafhankelijke onderzoekscommissie voor de 
mensenrechten in Bahrein rapporteerde dat Al-Singace 
nachten achter elkaar werd geslagen en geïntimideerd. 
De overheid heeft toegezegd de mensenrechten beter 
te beschermen, maar daar is nog altijd weinig van 
waargemaakt. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 29 augustus 2022 naar de kroonprins van 
Bahrein. Roep hem op Abduljalil al-Singace vrij te laten, 
om zijn boek veilig te stellen en hem zijn medicatie te geven. Klik hier om de brief 
af te drukken. 
 
Venezuela: schikking in rechtszaak tegen mensenrechtenverdedigers 

De gouverneur van de Venezolaanse deelstaat Carabobo heeft 
zijn rechtszaak wegens smaad tegen mensenrechtenverdedigers 
Marino Alvarado en Alfredo Infante ingetrokken. In ruil daarvoor 
verduidelijken de mensenrechtenverdedigers dat ze de 
gouverneur niet direct verantwoordelijk houden voor mogelijke 
buitengerechtelijke executies. In maart van dit jaar publiceerden de 

Venezolaanse ngo’s Provea en Centro Gumilla een rapport over mogelijke 
buitengerechtelijke executies in de deelstaat Carabobo. De organisaties vroegen 
om diepgaand onderzoek hiernaar, waardoor de betrokkenheid van de hele 

mailto:scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl
https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
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commandostructuur tot op het hoogste niveau (lees: de gouverneur van de 
deelstaat) aan het licht moet worden gebracht. 
 
Verklaring 
Daarop klaagde Rafael Lacava, gouverneur 
van Carabobo, mensenrechtenverdedigers 
Marino Alvarado (Provea) en Alfredo Infante 
(Centro Gumilla) aan wegens smaad. Deze 
zaak is nu geschikt. Alvarado en Indante 
moeten voor 23 augustus een verklaring 
afleggen dat hun oproep tot het afleggen van 
verantwoording niet specifiek gericht is tegen 
de gouverneur. Na 23 augustus zou de zaak 
dan definitief door de rechter moeten worden 
gesloten. 
 
Druk 
Doordat Amnesty actievoerde voor de twee mensenrechtenverdedigers, kwam er 
meer aandacht voor de oneerlijke rechtszaak. Dat verhoogde de druk op de 
gouverneur om tot een schikking te komen, in plaats van de rechtszaak door te 
zetten. 
 
Foto-expositie over je/uw inspiratieplek 
Herhaling en oproep: we willen een expositie in de kerk inrichten met foto’s van 
uw en jouw hand over inspirerende plekken in de wereld die je tegenkwam. Een 
plek waar je stil wordt of juist stil van wordt. Van een kerk, een kruisbeeld aan de 
kant van de weg, een plek in de natuur, een plek ver weg of dichtbij. Van harte 
nodigen wij u en jou uit deze plek op een foto te delen! We hebben al enkele 
inzendingen en toezeggingen ontvangen, maar er kan nog veel meer bij. Wij zien 
deze met belangstelling tegemoet! 
De foto (maximaal twee) minimaal op A5-formaat, graag mat afgedrukt in verband 
met de spiegeling in de kerk als de zon of een lamp erop schijnt. Levert het 
afdrukken problemen op? Wij helpen u graag. U kunt uw digitale foto voor 23 
augustus opsturen naar onderstaande personen. Wij hebben dan tijd om de foto 
klaar te hebben voor de start van de tentoonstelling. Afgedrukte foto’s voor deze 
datum via onderstaande personen aanleveren of tijdens de “Open Kerk”-uren. 
Kun je iets vertellen over het waar, hoe en waarom van de foto? Heel graag, dat 
mag los naast de foto ingeleverd worden. De expositie start op 1 september. 
Leden van beide kerken worden van harte uitgenodigd! 
Karin de Jonge, (06) 17 57 47 31, katharinadejonge@gmail.com 
Jan van de Pavert, (06) 42 93 65 60, morgenster1955@gmail.com 
 
Van het Kerkelijk Bureau 
In de vakantieperiode van 11 juli t/m 19 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen 
op vrijdag geopend van 9 tot 12 uur. U kunt op andere tijden telefonisch uw bericht 
inspreken op (0318) 595 203 of mailen naar kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl. 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl


5 

 

 
Kijkcijfers dienst 31 juli 2022 
Direct: 112   Opname: 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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