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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen is de minst uitgesproken kleur. 
Ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en 
verwachting, van het groeien van wat God gezaaid heeft in onze tijd en 
onze wereld. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst. 
 
Bloemengroet 
Zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar de heer Simon Valkenburg, Kerkewijk 205. 
 
4Uviering: Elke dag dierendag 
Deze zondag zullen tijdens de viering allerlei dieren voorbijkomen in de 
bijbellezing, in de liederen, in het spiegelverhaal. 
Er zullen ook dierenfiguren in de kerk zijn… Kijk maar goed! 
We vieren deze zondag de grootheid en zorg van God, die we zien in de 
enorme variëteit van al de dieren die er op aarde zijn. 
En we vragen aandacht voor hoe bijzonder ieder dier is, of het nu een ijsbeer 
is of een kip. Elk dier verdient respect. Het stelt daarom ook een kritische 
vraag aan ons: Hoe gaan wij om met de dieren? Geven wij ze ruimte om te 
leven? Of maken we dat ondergeschikt aan ons consumptiepatroon? 
Het kinderkoor Joy o.l.v. Jolanda Fennema zingt in deze dienst en de band 
Connected speelt. 
Het wordt een vrolijke dienst!  
Ds. Coby de Haan 
 
Aandacht voor elkaar: 
Gert Nieboer, Leeuwerik 46, is na zijn rugoperatie in Utrecht, opgenomen in de 
Hoogstraat Revalidatie Rembrandtkade 10 3583 TM Utrecht. 
Meneer Kuiper, Rhenendael 125, is opgenomen geweest in het ziekenhuis in 
Ede, zijn vrouw wordt nu verpleegd in het Boveneind. Zij wachten op een 
nieuwe gezamenlijke woonplek in een zorgcentrum. 
We wensen de familie Nieboer en Kuiper veel sterkte in deze turbulente tijden. 
Laten we voor hen bidden om hulp en kracht van God in alles wat nu op hun 
weg komt. 
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Aanpassing bezoekersaantal eredienst  
Het zal u vast niet zijn ontgaan: afgelopen maandag zijn de 
coronamaatregelen vanuit de overheid ook voor de kerken aangescherpt. De 
PKN heeft gemeenten nu dan ook het zeer dringende advies gegeven met 
maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijden de 
eredienst. In navolging daarvan hebben we het bezoekersaantal aangepast 
naar 30.  
Gemeenteavond  
In Samen Eén nr. 17 staat vermeld dat er maandag 26 oktober een 
gemeenteavond wordt gehouden in de Petrakerk, aanvang 20.00 uur. Het is 
op dit moment onzeker of deze door kan gaan. Er wordt nagedacht over een 
digitale vorm, maar ook over evt. verplaatsing naar een ander moment. 
Volgende week hoort u daarover meer.  
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Kloosterweekend jongeren 
Van 27-29 november gaat de Teens Together naar het Klooster 
Koningshoeven in Tilburg. 
Dit is onder leiding van Marthe Stegenga en Coby de Haan. 
Wij vinden het heel tof dat ze dit gaan doen. 
Dit weekend is speciaal voor jongeren. Ze doen mee aan de getijde diensten 
in het klooster, maar daarnaast hebben ze een eigen programma, waarin ze 
antwoorden zoeken op vragen als: Wie ben ik en welke weg mag ik gaan?  
Er hebben zich inmiddels genoeg jongeren aangemeld zodat dit door kan 
gaan. Zij zijn enthousiast en wij ook natuurlijk. 
 
Oppas en kindernevendienst 
De eerste en derde zondag van de maand is er weer 
oppas en kindernevendienst. Daar zijn we erg blij mee. 
Komt u, met kinderen, naar een andere dienst, dan zal 
er een kleur - of puzzelplaat op een klembord 
klaarliggen, compleet met stiften, zodat de kinderen 
tijdens de dienst kunnen kleuren /puzzelen. U vindt 
deze bij de ingang. Denk er wel aan, dat u een kans 
loopt de dienst erna, als er wel kindernevendienst is, 
niet uitgenodigd te worden. 
Hartelijke groet van de leiding van de 
kindernevendienst. 
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Maandelijkse schrijfactie Amnesty International 
De brieven van de schrijfactie van Amnesty, die normaal bij de 
uitgang liggen om meegenomen te worden, kunt u nu via de website 
downloaden en uitprinten om te versturen.  
 

Schrijfactie Tsjaad: laat Baradine Berdei Targuio 
onmiddellijk vrij! 
Mensenrechtenverdediger Baradine Berdei Targuio uit 
Tsjaad wordt aangeklaagd op basis van valse 
beschuldigingen. Hij is waarschijnlijk opgepakt vanwege 
zijn werk voor de mensenrechten. 
 

Valse beschuldigingen.  
Baradine Berdei Targuio is voorzitter van een Tsjadische 
mensenrechtenorganisatie. Op Facebook postte hij een bericht over de 
gezondheid van de president van Tsjaad, die volgens hem ernstig ziek zou zijn 
en zich in een ziekenhuis in Frankrijk zou bevinden. En in een open brief aan 
de president kaartte hij de mensenrechtensituatie in het noorden van het land 
aan. Daarop werd hij gearresteerd en verdween voor 7 maanden in een cel 
zonder contact met de buitenwereld. Hij wordt aangeklaagd wegens het 
‘schenden van de nationale veiligheid’, ‘illegaal wapenbezit’ en 
‘geweldpleging’. Dat zijn valse beschuldigingen, die vermoedelijk alleen maar 
tegen hem geuit worden vanwege zijn werk voor de mensenrechten. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 november 2020 naar de autoriteiten in de Tsjaad. Roep hen op 
om Baradine Berdei Targuio onmiddellijk vrij te laten. 
 
Kerkelijke bijeenkomsten 
De volgende kerkelijke bijeenkomsten gaan in de komende 3 weken niet, of 
uitsluitend digitaal, door: 

• Donderdag 8 oktober:  Bonhoeffer 

• Zondag 11 oktober:  Ken je mij? 

• Maandag 12 oktober:  Soos 

• Dinsdag 13 oktober:  Koffie met een oortje 

• Donderdag 15 oktober: VIS – Open Thomaskring 
 Kerk met stip 

• Vrijdag 16 oktober:  VIS – Wereldvoedseldag   

• Maandag 19 oktober:  Soos 

• Vrijdag 23 oktober:  Samen Eten 
 
 

https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
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Conny van Tuil en Wijny van de Bovenkamp brachten in september nog een 
bezoek aan Hongarije. Hun verslag vindt u op de website. 
 
Kijkcijfers onlinedienst 4 oktober:  
Direct: 323       Opname: 207 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Verslag%20juli-augustus-september%202020.pdf
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

