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4de zondag van de zomer
Mededelingen
Kleur van de zondag: groen
De kleur van hoop, vrede, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt
verwachting uit.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar Nina van Zanten, Larikslaan 10.
Van de wijkkerkenraad
De afgelopen weken hebben velen, na een uitnodiging via Kerktijd.nl, alweer
eens een eredienst bezocht. Dat is fijn! Sommigen zouden het liefst elke week
weer komen, maar we horen ook dat mensen de stap nog niet durven zetten,
omdat de ventilatie nog niet op orde is. Elders in deze zondagsbrief leest u een
bericht van het College van Kerkrentmeesters over de aanpassingen die
hiervoor binnenkort gedaan zullen worden. Daarnaast is het goed hier te melden
dat u met een gerust hart naar de kerk kunt komen.
Sinds we eind mei weer zijn begonnen met het uitnodigen van bezoekers in de
eredienst worden er in de kerkzaal CO2-metingen gedaan. Hoe meer mensen er
in de kerkzaal zijn en hoe meer er gezongen wordt, des te hoger wordt de CO2waarde. De werkgroep die zich al geruime tijd bezighoudt met het verbeteren
van de ventilatie houdt in de gaten dat we onder een bepaalde grens blijven. Het
is afhankelijk van de metingen of we meer bezoekers kunnen toelaten en meer
kunnen gaan zingen. Dat willen we verantwoord doen. Daarom hebben we tot
nu toe nog niet meer dan 60 bezoekers uitgenodigd. Na komende zondag wordt
overlegd hoe we de komende weken gaan opschalen.
Er is ook weer de mogelijkheid koffie/thee te drinken na de dienst. In de
ontmoetingsruimte kunt u een bekertje koffie/thee pakken en meenemen naar
de binnentuin of het Trefpunt. Zo kunnen we elkaar ook weer echt ontmoeten!
Uiteraard moeten we bij alles wat we doen nog steeds afstand bewaren. Maar
het doet goed elkaar weer te kunnen zien en spreken. Wil(t) jij/u ook een
uitnodiging ontvangen voor de eredienst? Aanmelden kan via de website of door
het Kerkelijk Bureau te bellen. Jij/u bent welkom!
Een hartelijke groet,
Carla van Maasakkers, scriba
Kijkcijfers onlinedienst 4 juli 2021
Direct 202, Opname 89
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Status verbeteren ventilatie gebouw Petrakerk
In de CvK vergadering van 22 juni jl. heeft de HuisvestingsCommissie ZuidWest
(HVC) de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar maatregelen om de
ventilatie van de Petrakerk te verbeteren. Deze analyse laat zien dat er twee
soorten maatregelen genomen kunnen worden:
1) installeren van een mechanisch ventilatiesysteem waarbij (indien
nodig) natuurlijke lucht wordt toegevoerd en mechanisch wordt
afgezogen.
2) installeren van een geavanceerde luchtbehandelingsinstallatie.
In ieder geval is het belangrijk om op korte termijn de ventilatie te verbeteren.
Hierdoor kunnen we het bezoekersaantal verder uitbreiden nu de Corona
maatregelen dit weer toelaten. Tegelijkertijd willen we verstandig omgaan met
investeringen zeker gelet op de mogelijkheid dat er vanwege Corona nieuwe
landelijke richtlijnen opgesteld gaan worden. Die richtlijnen zijn echter op dit
moment nog niet bekend.
In dit licht is het besluit genomen om op korte termijn de eerste optie,
mechanische ventilatie, te realiseren. Met deze mechanische ventilatie
voldoen we aan het Bouwbesluit 2012 voor bestaande gebouwen en nemen we
een maatregel die nog in 2021 uitgevoerd kan worden.
Een geavanceerde luchtbehandelingsinstallatie vraagt een aanzienlijke
investering. Daarbij is het niet zeker dat die installatie voldoet aan nieuwe
landelijke richtlijnen die nu nog onbekend zijn
De HVC blijft elke dienst het CO2 gehalte monitoren. Deze metingen laten zien
dat we binnen de geldende grenswaarden blijven en met de te nemen
maatregelen kunnen we dat stapsgewijs uitbreiden. We houden u op de hoogte
zodra er een nieuwe status te melden is.
Martijn Huibers (HVC)
Hans van der Meer (CvK)
Bedankt!
Verrast en blij was ik met alle kaarten en telefoontjes welke mocht ontvangen na
mijn knieoperatie, het heeft zeker geholpen met het herstel want de revalidatie
gaat voorspoedig. Heel hartelijk dank allemaal.
Maaike Drok
Startweekend 18 en 19 september a.s.
Reserveer deze datums alvast in uw agenda. Met een enthousiaste werkgroep
stellen we een bruisend weekend samen met voor elk wat wils. In de komende
weken zullen we het programma nader uitwerken en met u delen.
Het thema voor het startweekend is Onze Toekomst! Hierbij willen we veel
aandacht besteden aan duurzaamheid. Het thema heeft alles te maken met de
verdere uitwerking van de missie van wijkgemeente ZuidWest en sluit aan bij
het thema van de PKN: “Van U is de toekomst”.
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Zaterdag 18 september Kringloopmarkt
Op de zaterdag van het startweekend plannen we,
onder andere, een kringloopmarkt, en daar hebben we
hulp bij nodig:

1. Vrijwilligers, vele handen maken licht werk
•
•
•
•

Bij de voorbereiding, uitzoeken en sorteren van
kleding en spullen.
Bij het inrichten van de kramen op vrijdag 17 sep.
Bij het verkopen van spullen, kleding en boeken op
zaterdag 18 sep. van 10:00 tot 15:00 (of een deel daarvan)
Bij het opruimen op zaterdag 18 sep vanaf 15:00
Interesse? Bel Danielle Lammertsma: 06-1415 6236 of mail naar
zw-actief@pkn-veenendaal.nl

2. Bruikbare spullen, kleding en boeken.
We willen benadrukken dat de spullen goed, compleet en schoon moeten
zijn. Ook wij, als kerk, moeten betalen voor het afvoeren van defecte,
incomplete en vuile spullen.
U kunt uw buikbare spullen, kleding en boeken aanleveren op
dinsdagmorgen tussen 9:00 en 12:00 uur. Als u vragen heeft b.v. of iets
voldoende bruikbaar is of u niet in de gelegenheid bent de spullen te
brengen kunt u contact opnemen met: Henk Hensen, 0317-612 508
(’s avonds).

Samen Een bezorger voor Rhenen, Elst en Overberg
In verband met het terugdringen van de portokosten zijn wij op zoek naar
meerdere vrijwilligers, die ons kerkblad Samen Een in Elst, Rhenen en
Overberg willen gaan bezorgen.
Het gaat om 5 adressen in Elst, 7 in Rhenen en 3 in Overberg.
Als er meerdere vrijwilligers zijn kan de bezorging per 2 weken rouleren tussen
jullie.
Als je denkt: Dit wil ik wel doen, geef je dan op per telefoon of mail, maar als je
eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het
Kerkelijk Bureau.
tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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Open Kerk in de Petrakerk
Zoekt u een persoonlijk moment van bezinning of inspiratie? Ook in de
zomermaanden is de Petrakerk open voor een moment van stilte, voor
persoonlijk gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk
gesprek. U bent van harte welkom op:
Dinsdag- en Woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en
Donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Dinsdagmiddag en donderdagavond kunt u in de ontmoetingsruimte of in de
tuin van de kerk ook deelnemen aan een gespreksgroep. Er is koffie en
thee.

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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