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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen  
Groen is de kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te 
maken heeft. Liturgisch gezien is groen de tijd dat er geen feesten zijn 
(groen=niets te doen). 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Bart Rijskamp, Van Hogendorpstraat 20.  
 

Kerkdienst 7 november 
Op deze zondag verdiepen we ons in het zesde gebed van het Onze Vader: 
“Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” Zo is de vertaling 
1951, zoals de meesten van ons kennen. Gelukkig is in de NBV een ander 
woord gekozen: “Breng ons niet in beproeving”. Geen makkelijk onderwerp ”op 
de proef gesteld worden”. Stelt God ons op de proef?  
In verband met dit thema heb ik als tweede lezing gekozen hoofdstuk 1 uit de 
brief van Jakobus. Daar schrijft Jacobus: “Wees blij als je allerlei beproevingen 
ondergaat”.  Is dat niet raar? Hoe kun je daar nu blij mee zijn? De Jakobusbrief 
gaat in op de vraag: wat is nu beproeving? Wat is het verschil met verleiding? 
En spannend: wat is de rol van God in deze?  
Het raakt onze vragen over het lijden: Waarom moeten mensen lijden? 
Sommigen zeggen: Dit is een beproeving van God. Een test…. 
De zesde bede wordt afgesloten met de woorden: Red ons uit de greep van het 
kwaad. Dat is wat we toch verlangen, dat we van het kwaad, de boze, verlost 
worden. U ziet ik ben nog bezig met de preek ☺ 
Naast liederen uit het liedboek luisteren en kijken we naar een muziekfilmpje 
van Stef Bos: Geef licht. 
Verder komt ook de tweede challenge aan bod van de kindernevendienst “Heitje 
voor een eitje”. Doet u ook mee? 
 

Aandacht voor elkaar: 
Mevrouw Joke Middelkoop, Cavansalaan 17, is na een intensief traject van 
operatie en verblijf in ziekenhuizen, gelukkig weer thuisgekomen. Daar zal zij 
met hulp verder moeten herstellen. 
We zijn blij en dankbaar met haar, dat het nu met haar de goede kant opgaat. 
Mevrouw Brouwer, Uiverstraat 134, heeft ons meeleven nodig. Haar 
gezondheid is zeer kwetsbaar. 
Ds. Coby de Haan 
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“Heitje voor een eitje.” 
Deze week (7 nov tot 14 nov) 

“Heitje voor een eitje” 
Je kent het vast wel Heitje voor Karweitje. Deze week dagen we jullie uit om 
klusjes te doen voor een zakcentje of boodschappen voor de voedselbank. 

Je kunt klusjes doen, denk aan bladeren vegen, vaatwasser uitruimen, auto 
wassen en zo zijn er nog veel meer klusjes. Voor de klusjes kun je betaald 
worden met of boodschappen of een klein bedrag. De klusjes kan je bij je 
ouders, opa en oma, familie leden, buren of misschien wel bij gemeenteleden 
doen. 

Krijg je geld voor de klusjes ga dan naar de supermarkt en haal boodschappen 
die op de lijst staan van de voedselbank estafette staan. Je kunt ook het geld 
meenemen naar de kerk, dan kopen wij daar boodschappen voor. 

Neem de boodschappen mee de eerste volgende keer dat je naar de kerk komt 
en dan mag je ze in de boodschappenkar leggen of meenemen naar de 
kindernevendienst. Heb je vragen dan kun je mailen naar Gerda@rikxoort.net  
We wensen jullie veel plezier. 
Groetjes, de leiding van de Kindernevendienst; 
Anouk, Marion, Sabine, Wilma, Wijny, Judith, Sukariyah, Jolanda en Gerda. 
 
De mondkapjes zijn terug! 
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen 
dinsdag zijn we genoodzaakt de mondkapjes weer in te 
voeren. 
Dus zoals we eerder gewend waren bij binnenkomen en 
verlaten van de kerkzaal vragen wij u een mondkapje te 
dragen. Zodra u zit mag het mondkapje af.  
Dit is ook van toepassing op het koffiedrinken (en andere activiteiten in het 
gebouw), op weg naar de koffie en na afloop draagt u een mondkapje, zodra u 
buiten bent, en zolang u zit mag het af. 
 
Petrus in het land. 
Zaterdag 6 november om 17.10 uur is er een uitzending van Petrus in het Land 
op NPO2. In deze uitzending wordt stilgestaan bij het Inspiratiefestival op 
Terschelling. Wij waren hier vertegenwoordigd door een groep van ca. 40 
gemeenteleden. Tijdens deze dagen is Wilma Van Dijk van onze wijkgemeente 
door de cameraploeg gevolgd en is zij te zien in deze uitzending. 
 
  

mailto:Gerda@rikxoort.net
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V.I.S. 

• De lezing over de Dode Zeerollen op 9 november is komen te vervallen. 

• Het concert rond Hildegard van Bingen; creatief en inspirerend van 21 
november wordt verzet. Een nieuwe datum is nog niet helemaal zeker, maar 
deze zal, naar we hopen, in januari of februari zijn. Via de diverse 
communicatiemiddelen hoort u er meer van! 

 

Vrijwilligers gezocht 
Het wordt weer gezellig druk in de kerk.  
Om alles schoon te houden zoek ik vrijwilligers die mij af en 
toe een ochtend willen helpen. 
Vind u/jij het leuk om bv op maandag en of vrijdag ochtend 
een paar uurtjes mee te helpen bel mij gerust.                                                                          
Gezelligheid staat bovenaan. 
Reiny Bleijenberg 06-42897789 
 
Vacature twee jeugdouderlingen  
Samenwerken aan een bruisende jonge gemeente?  
Sluit je aan bij ons enthousiaste team! 
We werken samen met alle vrijwilligers in het jeugdwerk in onze gemeente. We 
zijn een luisterend oor en we zijn niet bang om onze handen te laten wapperen.  
Wat wordt er van jou verwacht: 
- Beleid uitzetten in het jeugdwerk 
- Creatieve ideeën voor de toekomst 
- Bouwen aan een veilige en interessante plek voor onze jeugd 
- Handen en voeten geven aan je geloof 
Wil je meer weten? Mail of app: 06-49614281/ zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl 
We drinken graag een kop koffie met jou! 
Jolanda van de Pest & Marthe Stegenga 
 

Altijd al eens kerkrentmeester willen zijn? 
Dan is dit nu jouw/uw kans! Met ingang van januari is er in de wijkraad 
kerkrentmeesters plaats voor 2 nieuwe ambtsdragers. Heb(t) jij/u hart voor onze 
(wijk)gemeente en ook wat verstand van financiële zaken? Dan zouden we 
graag gebruik maken van jouw/uw expertise.  
Voor meer informatie mag je/u mailen met  
Ton Keijman zw-voorzitter1@pkn-veenendaal.nl  
We horen graag van je/u! 
 

Collectemunten 
Komt u ook steeds vaker weer in de kerk? 
Denkt u dan aan de collecte schaaltjes achterin 
de kerk?  Er zijn nog steeds collectemunten te 
bestellen bij het kerkelijk bureau. De 
bestelformulieren liggen klaar bij de collecte 
schaaltjes. U kunt ze ingevuld in de collecte schaal leggen, dan zorgen wij dat 
ze op de juiste plek komen. 
Namens de diaconie, hartelijk dank voor u gift. 

mailto:zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl
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KOFFIE MET EEN OORTJE 
Op 12 oktober is er een goede start gemaakt met 
deze inloopochtend “Koffie met een oortje” tussen 
9.30 en 11.30 uur in het Trefpunt (ingang 
Dennenlaan). 
Er is toen afgesproken, dat het vanaf 9 november tussen 9.00 en 11.30 is! 
Twee keer in de maand op dinsdagochtend namelijk op de 2e en de 4e dinsdag 
van de maand!  
Dan is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Trefpunt bij het genot 
van koffie en thee. In november gaat het om 9 en 23 november. 
Als je opgehaald wil worden? Bel je naar Dick Vogelezang: Tel.516203 
Wees welkom!!! 
 

ICF-Nieuws (Corinne Kleter) 
ICF (Interculturele Christelijke Familie) biedt een thuis 
aan Christenen met een (voornamelijk) niet-Europese 
achtergrond die in Veenendaal hun geloof willen vieren. 
Daarnaast zijn er door de week ook andere activiteiten 
via ICFriendship; zoals bijvoorbeeld taalles voor 
volwassenen, huiswerkklas voor kinderen, Bijbelstudie 
en het huiskamerproject met weggeefkast. Elke zondag is er de kerkelijke 
samenkomst (met daarna een maaltijd) in De Hoeksteen, Grote Pekken 3, vanaf 
11 uur. Daar vindt lofprijzing en aanbidding plaats in verschillende talen en is de 
overdenking – tolken zijn aanwezig – voor iedereen te volgen. Het zijn erg 
mooie, bijzondere en muzikale bijeenkomsten.  

PGV Veenendaal is op zoek naar……. 
Een vertegenwoordiger in de klankbordgroep van ICF 
Gezien mijn interesse in andere culturen en persoonlijke betrokkenheid bij een 
aantal Afghaanse Nederlanders, ben ik al een aantal jaar afgevaardigde van de 
PGV voor de klankbordgroep van ICF.  
De klankbordgroep, met vertegenwoordigers van allerlei soorten kerken in 
Veenendaal, komt (slechts) twee keer per jaar bijeen om als ‘klankbord’ te 
fungeren voor de leiders van ICF, inclusief hun voorganger. Deze avonden zijn 
heel bijzonder en waardevol – voor de vertegenwoordigers in de 
klankbordgroep, maar ook voor de mensen van ICF Netwerk. We hebben een 
speciale band met ICF en moeten die ook onderhouden. 
Het heeft de voorkeur dat er 2 vertegenwoordigers zijn van elke kerkkleur in de 
klankbordgroep, dus hierbij (nogmaals) van mij de oproep hiervoor. Als je er 
eerst meer over wilt weten, kan je gewoon bij mij terecht: 
corinnekleter@outlook.com.  
 

Naast deze oproep van voor een klankbord-lid, heeft ICF zélf ook nog dringend 
een aantal mensen nodig.  

ICF is op zoek naar…….. 

mailto:corinnekleter@outlook.com
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Muzikanten die ons in de zondagse samenkomst willen ondersteunen. ICF 
beschikt over zeer ervaren muzikanten en jonge onervaren beginners.   
Maar er is een tekort. Wij zoeken een: een ervaren bassist, drummer en 
(elektrische) gitarist.  
Belangrijk: 

• Een hart voor God en voor aanbidding 

• Interesse in muziekstijlen uit diverse culturen  

• Bandervaring 

• Toewijding voor een langere periode en enthousiasme om skills over te 
brengen aan een nieuwe generatie. 

• Oefenen en inroosteren in overleg 

ICF is op zoek naar…….. 
Kinderwerkers die ons willen ondersteunen. ICF heeft behoefte aan ervaren 
kinderwerkers die leiding kunnen geven aan starters.   
Wil je nadenken of het iets voor jou is om je voor bijvoorbeeld maandelijks voor 
een bepaalde periode te verbinden aan ICF?  
Belangrijk: 

• Een hart voor kinderen uit diverse culturen 

• Een hart om de Blijde Boodschap met kinderen te delen 

• Bereidheid om ICF  broes en zussen te enthousiasmeren en te 
begeleiden 

• Toewijding voor een langere periode 
Heb je interesse in één van beide oproepen en wil je er meer over weten, neem 
dan contact op met ICF via diny@icfveenendaal.nl 
 

 

Bijeenkomst nieuw ingekomenen. 
Donderdag 11 en 18 november a.s. zijn er kennismakingsavonden voor nieuw 
ingekomenen van wijkgemeente ZuidWest 2021.  
11 november: nieuwe gemeenteleden afkomstig van buiten Veenendaal, 
18 november: nieuwe gemeenteleden vanuit een andere kerkelijke gemeente in 
Veenendaal. 
Tijdens deze avonden is er gelegenheid om nader kennis te maken met de 
wijkgemeente, het kerkgebouw en andere gemeenteleden.  
De avond start om 20.00u in het Trefpunt en om 21.30u hopen we af te sluiten. 
Mocht u voor een van deze avonden geen persoonlijke uitnodiging ontvangen 
hebben, maar wel tot de beoogde doelgroep behoren, dan bent u natuurlijk van 
harte welkom! 
Aanmelden voor deze avonden bij Roselie Minderhoud, 
e-mailadres; zw-ouderling-vz4@pkn-veenendaal.nl 
Mocht u verhinderd zijn op genoemde data, maar het op prijs stellen een 
volgende keer aanwezig te zijn, mail dan uw gegevens naar bovenstaand 
emailadres. Coby de Haan, Roselie Minderhoud 
 
 
 

mailto:diny@icfveenendaal.nl
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Boodschappenlijstje voedselestafette Wijkgemeente Zuidwest  
November 2021  
 

Coffeecreamer 
Tandenborstels voor volwassenen  
Kilo pak suiker 
Zakken soep (geen blikken!) 
Pot/blik bruine bonen 
Pot of blik witte bonen met snijbonen 
Champignons in pot of blik 
Asperges in pot of blik  
Witte bonen in pot of blik  
Boerenkool in pot of blik  

Spinazie in pot of blik  
Velderwtjes in pot of blik  
Kapucijners in pot of blik  
Peer in pot of blik  
Ananas in pot of blik  
Perzik in pot of blik  
Mandarijn in pot of blik  
Abrikoos in pot of blik 
Kleine blikjes fruit cocktail  
Houdbare melk 
Vuilniszakken 

 
Als extra zamelen we pepernoten in voor de kinderen die bij de voedselbank 
komen. Dit zijn 137 kinderen tussen de 0 en 17 jaar. Een zakje van ongeveer 
250 gram is fijn. Het zou heel erg leuk zijn als u/jij daar een persoonlijke groet 
op zet of een leuke tekening. De kinderen krijgen dit in de maand november als 
extraatje mee bij de voedselbank! 
 

De inzamelmomenten zijn; 

• Elke zondag, in november, voor en na de dienst 

• Elke donderdag, in november, tijdens de open kerk van 19.00 tot 20.00 
uur. 

 

Kijkcijfers onlinedienst 31 oktober: 
Direct 226  Opname 71 
 

Gebruik Kerktaxi 
Wilt u gebruik maken van de kerktaxi bel dan met het Kerkelijk Bureau 0318-
595203 of de coördinator van de Kerktaxi 06-19188898.  
Coördinator Kerktaxi, Martie Thomassen 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

