Zondagsbrief
3e jaargang, nummer 45
Zondag 15 mei 2022
5e zondag van Pasen
“Cantate” (zingt)
Mededelingen
Kleur van de zondag: Wit
Wit is de feestkleur; staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar de heer Rienk van der Meulen.
Doopdienst 15 mei 2022
In deze Paastijd, waarin we leven in het licht van
de Opstanding, mogen we nu zondag 15 mei twee
kindjes dopen.
Het zijn Mees van Rick en Pauline van Manen en
Maud van Koen en Lisette van Manen. Het is
bijzonder dat de twee broers, Rick en Koen, hun
kinderen samen laten dopen!
De doop is nooit vanzelfsprekend, maar zeker niet
voor deze gezinnen, na de ingrijpende
gebeurtenissen in hun leven. We zijn extra blij en dankbaar, dat we als
gemeente dit mogen meevieren.
Prachtige woorden klinken in een dooplied van Hannah Lam:
Het water wacht, de diepe zee
Geeft jou een taal, een teken mee
God wil met jou verbonden zijn
Hij is nabij waar jij ook bent,
Omdat Hij je bij name kent.
Zo komt jouw leven aan het licht,
Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Die belofte krijgen Mees en Maud mee!
Kom vier het zondag met ons mee en heet deze kindjes welkom in onze
gemeente!
Ds. Coby de Haan
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Aandacht voor elkaar
Mw. Marja Scholts-van Leeuwen, hoopt DV 19 mei een operatie te ondergaan
aan haar rug. Zij heeft hier lang op moeten wachten. We hopen met haar dat de
operatie goed mag verlopen en wensen haar een voorspoedig herstel toe. Gods
nabijheid toegewenst en goede moed!
Samen Eten
Ook in mei is er weer Samen Eten in het Trefpunt.
Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellige
maaltijd. Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige
koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms
voorgerecht of soep.
Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen
vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich
inschrijft.
We zoeken ook nog vrijwilligers die mee willen helpen met het koken
Vrijdag 20 mei 2022 aanvang 18.00 uur.
Welkom vanaf 17.30 uur.
Opgeven kan tot en met dinsdag 17 mei 2022
Ingang aan de Dennenlaan
Kosten 5 euro p.p.
E-mailadres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
Of bellen naar Tonny van Woerkom- Beumer 0318-521391
Info bijeenkomst NET ontmoetingen,
voor contactpersonen
Aan alle contactpersonen:
Samen vormen we wijkgemeente
ZuidWest Jong en oud als we zijn,
verspreid over vele straten van Zuid- en
West- Veenendaal, zijn we aan deze
gemeenschap verbonden. In onze
pastorale werkgroep geloven we erin dat
we, veelkleurig als we zijn, met elkaar
mee kunnen leven bij vreugde en zorgen. We zoeken naar (nieuwe) vormen om
als gemeenteleden met elkaar verbonden te zijn.
In de komende willen we vanuit de vier pastorale secties in de gemeente, vanuit
de inzet van onze contactpersonen overal kleine NET ontmoetingen
organiseren. Dit zijn kleine gezellige ontmoetingen waarbij we elkaar als straat& buurtgenoten beter willen leren kennen. Misschien ontstaan zo nieuwe
contacten of NETwerkjes tussen mensen die elkaar nog niet zo goed kennen.
Vanaf het nieuwe kerkelijke seizoen hopen we met deze NET ontmoetingen te
starten. We nodigen bij deze alle contactpersonen uit voor een Info
bijeenkomst.
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Deze infobijeenkomst vindt plaats op maandagavond 23 mei om 20.00 in het
Trefpunt en duurt maximaal een uurtje. Beste contactpersonen: we hopen jullie
te ontmoeten, namens de werkgroep pastoraat,
Anne Stelma - Ribberink
Handen schudden en collecteren
De afgelopen week zijn er reacties gekomen op het handen schudden na de
dienst, dat onverwacht weer plaatsvond. Het zorgde voor enige verwarring. Het
is daarom goed de afspraken hierover nog eens te delen. Het lijkt ons
verstandig voorlopig het handen schudden achterwege te laten. Op die manier
kunnen we voorkomen dat we ongemerkt infecties aan elkaar overdragen. Om
diezelfde reden zullen we ook nog geen collectezakken door gaan geven.
Tijdens de dienst kunt u tijdens het collectemoment online uw gift geven via de
PGV-app en na de dienst is er gelegenheid collectemunten/geld te doneren in
de mandjes in de hal. We zijn ons ervan bewust dat er verschillend over deze
gang van zaken gedacht kan worden. Maar we hopen dat er begrip is voor deze
keuzes, die we maken in het belang van ons allemaal.
Namens de wijkkerkenraad,
Carla van Maasakkers, scriba
Overstapdienst
Hallo jongens en
meisjes van groep 8
van de basisschool.
Over een tijdje gaan
jullie de overstap
maken van de
Basisschool naar het
Voortgezet Onderwijs,
een spannende stap!
Wij, als
Kindernevendienst, zijn
alweer druk bezig voor de Overstapdienst van zondag 12 juni as.
Wil je meedoen, meld je dan aan bij Judith (06 12 88 97 65) of
Wilma (06 46 44 54 16).
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst.
Ps. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes en ooms.. weten jullie nog kids die
de overstap gaan maken en het leuk vinden om mee te doen.. meld ze dan bij
ons aan.
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Kaarten maken
Wie komt ons helpen?
Dinsdagmorgen 17 mei a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten
maken voor o.a. de bloemengroet op zondag. Houdt u van gezelligheid en
creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is
aanwezig. We zitten in de predikantkamer van de Petrakerk.
Info: Carla Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl
‘Feest van de Geest’: op de Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en
Veenendaal
‘Feest van de Geest’ is een ontmoeting tussen Pinksteren, Beeldende Kunst, en
Architectuur van Kerkgebouwen.
De open kerken (14 kerken, o.a. de Andriekerk in Amerongen, De Ludenkapel in
Doorn, de Michaëlkerk in Leersum, de Petrakerk in Veenendaal) zijn een
speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar
hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving
en recreatieve ontspanning.
Maak met Hemelvaart en Pinksteren een mooie tocht -met de fiets of met de
auto- langs de verschillende kerken, zie de folder voor een mooie route. De
folders liggen in de kerk.
Voor meer info: https://feestvandegeest.nl

Kijkcijfers dienst 8 mei 2022
Direct: 129
Opname: 53

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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