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Mededelingen 

Kleur van de zondag: paars 
De Koning komt! Door de altijd durende blijdschap over Gods goedertierenheid 
wordt de kleur van het kerkelijk jaar op deze 3e Advent roze. 
Het Licht van Kerst begint al te schemeren. 
 
Van de Bloemengroep: 
Met de KND volgen wij de verhalen van Lucas. Geïnspireerd door het 
kaarsenlied, “God laat Zijn Licht hier stralen, Hij komt ons tegemoet”, hebben wij 
als basis gekozen voor het beeld van de zon. Elke week is er een symbool in 
verwerkt dat verwijst naar de lezing van de zondag. 
Deze week: Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabeth. Maria zingt een lied 
over ‘de wereld andersom’. In de schikking is er gebruik gemaakt van roze 
bloemen: even is er – door het paars heen- een schijnsel te zien van het 
komende licht. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Sieme en Tini Niks Kajak 2 
 
Kerkdienst 12 december 
Deze derde zondag van Advent heet zondag Gaudete, dat betekent “Wees blij”. 
De toon van deze zondag is lichter, vrolijker dan de andere Adventszondagen. 
We horen uit Lukas hoe er in Maria een vreugdesprongetje wordt gemaakt als 
zij haar nicht Elisabeth ontmoet. 
Die twee vrouwen hebben veel te delen, twee lotgenoten die elkaar kunnen 
steunen, allebei in blijde verwachting, in moeilijke omstandigheden.  
Samen vormen zij een minikerkje: er wordt geloofd, gezongen en gebeden, en 
ze kunnen bij elkaar terecht. 
Vanmorgen als gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer, in blijde 
verwachting dat Hij, onze Heer, komt. Dáár zien we naar uit, al zijn onze 
omstandigheden ook niet ideaal, en leven we met beperkingen. Ik hoop dat we 
op deze zondag toch zelf een vreugdesprongetje maken. Wees blij dat je brood 
en wijn met elkaar mag delen in de kerk en samen met de mensen thuis. Dat we 
samen in Christus zijn verbonden, Hij die het Licht is in de nacht. Samen 
schuilen bij Hem. 
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Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 12 december willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren, niet 
alleen in de kerk maar we willen u ook de gelegenheid bieden om dit ook thuis 
mee te vieren. In de kerk zullen we op gepaste wijze brood en wijn/druivensap 
met elkaar delen. 
Thuis kunt u meevieren door met ons, bij het begin van de dienst een kaars aan 
te steken en samen met ons brood en wijn/druivensap te nemen. Dan kan 
eenieder -jong en oud - met ons meevieren. 
Tijdens de viering van het avondmaal is het dragen van een mondkapje bij 
verplaatsing verplicht. 

 
 
Collectes 
Er staan nu weer bij de uitgang van de kerk twee collecteschalen zodat u naast 
de collecte-app ook contant geld en/of collectemunten kunt doneren. 
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Zingen van advent en kerst, 12 december 
Denkt u eraan dat de maandelijkse zangavond is verplaatst van vanavond naar 
vanmiddag!! We zingen van Advent en Kerst. De zangmiddag is in De Open Hof 
en begint om 15.30 uur. U en jullie: heel hartelijk welkom!! 
 
Aandacht voor elkaar 
Laten we meeleven met: 
Mevrouw Bove, Zandstraat 6. Zij heeft in het ziekenhuis in Ede gelegen in 
verband met hartproblemen. Haar gezondheid is kwetsbaar. 
Mevrouw Wilke van den Broek uit Scherpenzeel. Zij is ernstig ziek en 
bedlegerig. Ze heeft te horen gekregen dat er geen verdere behandeling en 
medicatie meer voor haar is. Ze weet dat haar einde in zicht is.  Wilke wordt 
verpleegd in de zorginstelling Het Huis in de Wei in Scherpenzeel. 
Mevrouw Jannie Rijskamp Van Hogendorpstraat 20. Zij heeft onze steun nodig 
na het overlijden van haar man Bart, afgelopen woensdag. 
 
PGV Inspiratie in Adventtijd. 
U kunt in deze Adventtijd op verschillende manieren stilstaan en geïnspireerd 
raken vanuit onze PGV-gemeenten. 
Op de PGVapp vindt u de Petrus Adventskalender. In de agenda van de app 
staat iedere dag een Bijbeltekst, overdenking, met een vraag, lied, gedicht of 
iets creatiefs om zelf te maken. Dit kan je in deze donkere dagen helpen om toe 
te leven naar de komst van Christus, het Licht der wereld. 
Op de PGVwebsite zijn Advent berichten vanuit onze twee wijkgemeenten te 
vinden. Het thema is: In een ander Licht.  Iedere week op zaterdag is er een 
muzikale bijdrage en op woensdag een blog of vlog van één van ons als 
pastores. 
Het is fijn als u een reactie geeft als iets daarvan u heeft aangesproken, of wat 
het bij u oproept. Dan weten wij hoe onze berichten overkomen ☺ 
Coby de Haan 
 
Vertrek ds. Marieke Muijen 
Eind december verloopt het tijdelijk contract van ds. Marieke Muijen. Zoals u 
wellicht weet is zij afgelopen september begonnen aan een studie. Dat maakt 
het voor haar niet mogelijk het contract te verlengen. Dat vinden we heel 
jammer, maar gezien de nieuwe weg die Marieke is ingeslagen, begrijpen we 
dat volkomen. Toen zij in maart 2020 begon in ZuidWest kregen we ook te 
maken met corona. Daardoor was het geen makkelijke tijd. We zijn dankbaar 
voor de bijdrage die Marieke heeft kunnen leveren binnen het pastoresteam. 
Zondagmorgen 2 januari zullen we als wijkgemeente afscheid van Marieke 
nemen. We hopen dat u/jij er dan bij bent, op uitnodiging in de kerk of online.  
Wat betreft de invulling van de formatie vanaf januari hopen we u binnenkort 
duidelijkheid te kunnen geven.  
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
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Geen Inn, maar toch open! 
Op tweede kerstdag is de Petrakerk open als Open Kerk. Geen spelletjes, wel 
warme choco en er iets lekkers erbij. Voor de kinderen is er limonade, een kleur- 
en/of bouwplaat en een zoektocht. Vanaf 14 uur tot 16.30uur. Welkom! 
Voor de ouderen/volwassenen/ grote kinderen onder ons; zij kunnen de 
Kerststallen expositie bewonderen! Er zijn er zo’n twintig uit diverse landen en 
culturen. 
Meer info; Jan van de Pavert, 06 429 36 560  
 

Zoveel onrecht in de wereld. Verschrikkelijk!!!                                                                     
Maar daar kan ik toch niets aan veranderen? 
Of toch wel?                                                                                                                                           
We kennen allemaal het voorbeeld van een druppel op een 
gloeiende plaat. Het lijkt een hopeloze actie, maar die druppel 
brengt toch echt wel verkoeling op de plek waar hij valt. 

 
In februari 2020 reisde de journaliste Zhang Zhan naar de stad Wuhan, waar de 
coronapandemie begon. Op sociale media deed ze als ongecensureerde 
burgerjournalist verslag van het oppakken van onafhankelijke journalisten en het 
lastig vallen van familie van coronapatiënten door overheidsfunctionarissen. In 
mei 2020 ‘verdween’ Zhang Zhan. Ze bleek vast te zitten in Shanghai, 640 km. 
van Wuhan. In juni 2020 ging zij in hongerstaking, in december was ze al zo 
verzwakt dat ze in een rolstoel de rechtszaal binnen reed. Ze werd veroordeeld 
tot 4 jaar cel vanwege ‘ruzie zoeken en problemen uitlokken’. Bezoek van 
familie is niet toegestaan. 
 
Elk jaar rond 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, 
schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven, voor personen zoals 
Zhang, of groeperingen die onze hulp nodig hebben. De massale stroom 
brieven en kaarten zorgt vaak voor verlichting en verandering. 
De Colombiaanse milieuactiviste Jani Silva liet weten: “ik bedank alle 
briefschrijvers uit de grond van mijn hart”. De wereldwijde aandacht voor mijn 
situatie heeft hen ervan weerhouden mij te doden, omdat ze weten dat jullie er 
zijn. 
Ook schrijven tegen onrecht? Opkomen voor Zhang en anderen, die 
mensenrechten verdedigen? Stuur een mailtje met adresgegevens naar 
contact@veenendaal.amnesty.nl of vul het contactformulier in op de site 
www.veenendaal.amnesty.nl.. Vrijwilligers bezorgen dan een schrijfpakketje met 
uitleg, voorbeeldbrieven, groetenkaarten, pen en briefpapier. 
Gedurende de hele maand december staat er dicht bij de ingang van de 
Cultuurfabriek een Amnestytafeltje met schrijfpakketjes. Vandaar kan ook een 
pakketje meegenomen worden. 
Het is mogelijk om alleen of met meerdere mensen in een huishouden te 
schrijven. De brieven kunnen t/m 31 december bij meerdere adressen in 
Veenendaal ingeleverd worden. De Amnestywerkgroep Veenendaal zorgt dan 
voor de verzending.  

mailto:contact@veenendaal.amnesty.nl
http://www.veenendaal.amnesty.nl/
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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Handgeschreven brieven maken bij de autoriteiten de meeste indruk, maar voor 
wie het schrijven niet ziet zitten is het ook mogelijk om digitaal brieven te 
ondertekenen via de website van Amnesty Nederland: www.amnesty.nl 
‘Schrijf een brief, verander een leven!’ 
 
Veertigdagentijd 2022 ZuidWest 
De Veertigdagentijd 2022 komt er weer aan. Deze periode loopt van woensdag 
2 maart tot en met zaterdag 16 april. Op zondag 17 april 2022 is het Pasen.  
Dit betekent uiteraard ook weer de start van de jaarlijkse vastenactie. Hiervoor 
wordt jaarlijks een doel gekozen. Vorig jaar stond de actie in het teken van 
“Zorgwoningen De Goede Reede”. De verschillende acties voor dit doel waren 
zeer succesvol! Dat gold voor de opbrengst en ook zeker voor de deelname aan 
de (online) activiteiten.   
Graag stellen wij jou en u in de gelegenheid om ook dit jaar een doel aan te 
dragen voor het vastenproject 2022. Een motivatie hierbij is wenselijk.  
Ideeën met een eventuele motivatie kunnen tot vrijdag 24 december worden 
gestuurd naar zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl.  
Mede namens de vastenactiecommissie 2022 alvast hartelijk dank voor de 
aangedragen ideeën!  
Maarten de Bruijn, Adri Cardol, Hilda Doolaard, Tineke Flier, Laurent-Jan van 
den Ham, Gré Westerhof en Harriëtte Notenbomer  
 
Vrijwilligersbijeenkomst 
Enige tijd geleden opperde het moderamen van de wijkkerkenraad om een 
vrijwilligersbijeenkomst te organiseren met als streefdatum zaterdag 15 
januari a.s. Een prima idee natuurlijk en het kostte ook geen enkele moeite daar 
een werkgroepje voor te organiseren. 
Echter we werden al snel ingehaald door de corona beperkingen en om die 
reden heeft de werkgroep als een van de eerste besluiten de datum, voorlopig, 
maar verplaatst naar zaterdagmiddag 19 februari 2022. 
Dit bericht heeft in ieder geval als doel om die datum te reserveren als u op de 
een of andere manier als vrijwilliger betrokken bent bij wijkgemeente ZuidWest. 
Binnenkort zullen we gaan inventariseren via de voorzitters en coördinatoren 
van alle bij ons bekende werkgroepen, commissies, etc. om vast te stellen op 
hoeveel mensen we mogen rekenen. 
De werkgroep: Ilona, Alina, Harriëtte, Reiny, Marcel, Adri 

 
Kijkcijfers onlinedienst 5 december: 
Direct 194, Opname 70 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amnesty.nl/
mailto:zw-diaken1@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

