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Mededelingen 

 
Aandacht voor elkaar 
Marijke Meijbaum, is vorige week na een ongeval met haar scootmobiel 
opgenomen in het ziekenhuis, en nu verblijft ze  tijdelijk in het revalidatiecentrum 
Oranje Nassau Oord, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen. We wensen haar 
sterkte en succes bij haar revalidatie. Laten we met haar hopen en bidden om 
verder herstel. 
Ina de Gooijer, is in verband met benauwdheidsklachten opgenomen geweest 
in het ziekenhuis. Zij is nu gelukkig weer thuis, waar ze verder rustig van dit 
alles moet bijkomen. 
Dat ze zich  in de gemeente gesteund mag weten en gedragen in onze 
gebeden.  
Ton van Reenen, onderging lange tijd onderzoeken in het ziekenhuis vanwege 
lichamelijke problemen. Kortgeleden werd eindelijk de oorzaak van de klachten 
gevonden en dit blijkt goedaardig en ook goed te behandelen. Ton ondergaat 
sindsdien een kuur en voelt zich naar eigen zeggen een ander mens. Zowel 
Joke en Ton zijn erg dankbaar voor deze wending. De behandeling zal nog wel 
een tijdje duren en we wensen Ton daarbij goede moed en Gods nabijheid toe. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer George Kraan. 
 
Bedankt! 
Beste mensen, 
Mede namens Anneke, hartelijk dank voor al jullie blijken van meeleven en goede 
wensen n.a.v. de spoedoperatie die ik onlangs moest ondergaan. 
Mijn herstel vordert goed en we hopen jullie over niet al te lange tijd weer in de 
Petrakerk of elders te treffen. 
Hartelijke groeten, 
George Kraan 
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Bijbel.com                                         
Vind jij het, net als ik, leuk en inspirerend 
om samen met  anderen,  teksten en 
verhalen uit de bijbel te lezen,  je erin te 
verdiepen: waar gaat het  over? wat is de 
achtergrond en context van dit 
bijbelgedeelte. En vraag je je daarbij af: 
“Welke boodschap zit hierin voor mij, voor 

ons in deze tijd? Hoe helpt dit mij op mijn weg in leven en geloof?” 
Of je nu een zoeker of een verdieper bent, doe mee. 

We lezen bijvoorbeeld van Prediker, een zoeker. Hij stelt kritische vragen: “Wat 

voor zin heeft het leven eigenlijk?”, en Thomas, een  leerling van Jezus,  wordt 

van een gelovige een twijfelaar.  Wat vinden deze beiden op hun zoektocht?  
En misschien heb jij zelf een bijbeltekst,  waar jij vragen over hebt, of waar jij je 

samen met anderen in wil verdiepen? Ik ben benieuwd, wat zoek jij in de bijbel? 

Je kunt je aanmelden bij mij via de email : drs.jdehaan@gmail.com of 

telefonisch: 06-16055455 
De data zijn: 2 november, 9 november en 16 november  om 20.00 uur. De 
locatie hoor je nog van mij. 

Doe jij ook mee? De eerste aanmeldingen zijn binnen! 

Coby de Haan 
 
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.  
Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 9 november - bij ds. Coby de Haan: 
drs.jdehaan@gmail.com   
WELKOM! 
Groetjes, Coby, Else, Bianca, Hannah, Annemarie en Dirma   
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Energie 
Ook als kerk maken we ons zorgen over de energierekening. Om jullie een idee 
te geven: het maandelijks voorschot bedraagt € 2.887,00 per maand voor alle 
gebouwen (Petrakerk, Het Trefpunt en De Open Hof). Dat is bijna € 35.000,00 
per jaar, en als die rekening inderdaad het 3 of 4 voudige wordt.  
Het energiecontract van de PGV wordt over 3 maanden vernieuwd, hierin neemt 
de Petrakerk zo'n 70% voor haar rekening. 
Om die redenen zijn we als kerkrentmeesters met een aantal mensen, van 
zowel ZuidWest als De Open Hof, in overleg om te onderzoeken hoe we die 
energiekosten zouden kunnen verlagen. Dan gaat het over technische – zowel 
als gedragsmaatregelen, bijvoorbeeld vaker thuis vergaderen als dat qua 
groepsgrootte past. 
Een eerste, technische, stap hebben we al genomen door de thermostaat van 
de Petrakerk een aantal graden lager in te stellen. Dat is overigens een 
intelligente thermostaat die, gebaseerd op de buitentemperatuur, zelf berekend 
wanneer de ketels moeten inschakelen om de boel tijdig op temperatuur te 
hebben. 
Het kan deze herfst en winter dus wat koeler zijn dan we gewend zijn en daar 
vragen we bij voorbaat jullie begrip voor. We houden jullie op de hoogte van de 
resultaten van ons overleg. 
Namens college van kerkrentmeesters 
 
Koffieschenken 
Afgelopen zondag hebben we voor het eerst koffie geschonken vanaf de 
koffietafel in de ontmoetingsruimte en aan de bar. Die tafel is nog tijdelijk, aan 
de definitieve wordt hard gewerkt.  
Het is natuurlijk nog even wennen maar we zijn eigenlijk best tevreden over  
het resultaat, zeker de boekentafel. In de komende weken gaan we uitzoeken 
wat de beste manier van werken is. Alleen koffie schenken vanaf de tafel, of  
op 2 plaatsen, de koffietafel en de bar. Laat ons weten wat jullie er van vinden. 
In ieder geval kan het koffieteam in de komende periode wel wat extra hulp 
gebruiken, ook spontane hulp wordt zeer gewaardeerd. 
Als je je aan wilt melden voor het koffieteam of opmerkingen / suggesties hebt 
mail dan naar: Hielke.tineke@gmail.com 
 
Lectoren gevraagd 
We kunnen nog wel wat lectoren gebruiken. 
Wat wordt er gevraagd van een lector: 
Het hoeft geen voordracht te zijn. Natuurlijk mag je best af en toe even oogcontact 
maken met de gemeente. Maar je hoeft geen nieuwslezer te spelen die zo veel 
mogelijk de mensen aan blijft kijken. 
Verder ben je goed bij stem (goed te verstaan) en leesvaardig. 
Er is geen leeftijdsgrens, ook jongeren zijn van harte welkom 
Interesse? Meld je dan aan bij Ageeth Kroon 06-571 49 944 (whatsapp) of per 
mail: kroonageeth@gmail.com 
Een training behoort tot de mogelijkheden. 
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16 Oktober 16.00 uur, Petrakerk Hanna Rijken en het Vocaal Theologen 
Ensemble, Kees Alblas orgel  

Hildegard zoekt in de 12e eeuw, 
net als wij, naar de relatie van de 
mens met de schepping, met de 
medemens en met God. 
Op creatieve en inspirerende 
wijze droeg Hildegard haar visie 
hierop uit. Wie in onze tijd zoekt 
naar een nieuwe vorm en inhoud 
van spiritualiteit, komt bijna als 
vanzelf Hildegard op het spoor.  

Dr. Hanna Rijken geeft een inleiding in het gedachtegoed van Hildegard van 
Bingen. De muziek van Hildegard zal daarin een leidende rol hebben. 
Toegang vrij, collecte na afloop 
 
Bericht van de boekentafel 
Vorige week zondag hadden we een leuke en gezellige start van de 
boekentafel. Er waren veel kijkers en we hebben 6 boeken verkocht. 
Deze week hebben we nog meer boeken gehaald; voor kinderen en 
volwassenen. 
Voor de kinderen zijn het de volgende: 
- De boodschap van Beer, van Marianne Busser 
- De tovervinger van Roald Dahl  en 
- Er was eens een koe, van Pim Lammers. 
Voor volwassenen: 
- Gewoon geloven, van Pieter Both 
- De Mensenzoon, van Jean-Baptiste Del Amo   
- Fortuna’s kinderen, van Annejet van der Zijl  en 
- Waar gaat het over als het over Joden gaat? van David Wertheim. 
Het laatste boek was ons aanbevolen door iemand die kwam kijken. 
Inmiddels is de Kinderboekenweek begonnen. Deze duurt tot 16 oktober. 
Op zondag 16 oktober willen we graag met een extra hoeveelheid kinderboeken 
voor U klaarstaan. Wanneer U voor meer dan €12,50 besteedt, krijgt U een  
geschenkboek cadeau. 
U betaalt aan de boekentafel hetzelfde bedrag als in de winkel. Van de 
verkochte boeken krijgt de boekentafel 20 % retour. Deze “winst” gebruikt de 
boekentafel om kerkelijke projecten en goede doelen te ondersteunen. 
Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelezang 
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Doe je mee met het inzamelen van boodschappen 
voor de voedselbank? 
Het is hard nodig in deze tijd!  Achter in de kerk liggen 
tassen en boodschappenlijstjes. Inleveren kan elke 
zondag in oktober voor de dienst en elke donderdag 
in oktober tijdens de open kerk van 19-20 uur. We 
hopen vele kratten te vullen met elkaar.  
Namens de diaconie 
 
Wereldvoedseldag 2022 
16 oktober is het wereldwijd Wereldvoedseldag, 
bedoeld voor een betere voedselverdeling en tegen 
de honger. Op vrijdag 14 oktober wordt er in het 
Trefpunt voor beide wijken samen een sobere  
3-gangenmaaltijd in dit kader geserveerd, met als 
inleider socioloog en voedingskundige Martin van 
der Gaag. Hij geeft vooraf een korte presentatie over 
consumeren, voedselbederf, duurzaamheid en 
verspilling. Geef u zo snel mogelijk op, liefst voor 
maandag 10 oktober, als u wilt komen eten en/of 
mee wilt helpen deze maaltijd te bereiden. U krijgt de 
ingrediënten en recepten. Dus geef u op! 
Ada Coppoolse,  
adacoppoolse@gmail.com, (06) 14 97 96 93 
Ada Westerink,  
ada.westerink@gmail.com, (06) 37 24 37 41 
 
 
 

Kijkcijfers dienst 2 oktober 2022 
Direct: 145   Opname: 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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