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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Het groen van de zomer, van het uitzicht op een gelukkig en heilzaam bestaan. 
Dat is een droom én daar is de kerk mee bezig om het gedaan te krijgen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar 
mevrouw Verschoor-van der Schaar Edelmanlaan 56. We wensen haar veel 
sterkte met revalidatie bij Charim Holle Goed 2. 
 
Aandacht voor elkaar: 
Everdien Jansen, partner van meneer Thomassen, Mina Krusemansingel 84, is 
na uitvalsverschijnselen, opgenomen op de afdeling neurologie in het ziekenhuis 
in Ede. Zij ondergaat daar onderzoeken. We wensen haar kracht en beterschap. 
Laten we haar opdragen in onze gebeden. 
 
Kerkdienst 15 november 
Het gaat in de dienst over leiderschap.  
In de bijbel hebben goede leiders herderskwaliteiten. Een leider is als een 
herder, die zorgt voor zijn kudde en hen de weg wijst. De Heer is mijn herder is, 
zo zingt het in Psalm 23 en Jezus zegt: Ik ben de Goede Herder.  
Maar er zijn ook slechte herders. Daarover gaat het in de schriftlezing uit 
Ezechiël 34. Daar worden de slechte herders van Israël bekritiseerd en door 
God veroordeeld, ‘uit hun ambt gezet’.  
De vraag is: Wat voor leiders/influencers volgen wij?  
Hebben die herderskwaliteiten?  
Ds. Coby de Haan 
 
Eeuwigheidszondag 
Omdat in deze dienst op zondag 22 november a.s. al veel mensen uitgenodigd 
zijn is er helaas geen ruimte om verdere uitnodigingen te versturen via 
kerktijd.nl. De dienst zal dus uitsluitend online te volgen zijn. 
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Open Kerk 
Vanaf november is er een nieuwe rondgang in de Open Kerk.  Als thema is 
gekozen Wie ben ik dan? De rondgang langs de schilderijen van Anneke Kaai 
bij de psalmen en dichtregels van Dietrich Bonhoeffer kunnen helpen om met 
deze gedachte bezig te zijn. 

• Dinsdag 19.00-20.00: Open Kerk 

• Woensdag 14.00 – 15.00: Open Kerk 

• Donderdag 14.00 – 15.00: Open Kerk 
Meer informatie via dominee Coby de Haan 
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl  
Mobiel: 06-16055455 
 
Voedselbank 
Zondag 15 november 2020 is de derde 
week van de voedsel-estafette ingegaan, 
de diaconie van onze wijkgemeente heeft 
toegezegd in de maand november haar bijdrage te willen leveren aan de 
plaatselijke Voedselbank. De tijden om voedselproducten in te leveren bij de 
Petrakerk zijn: 

• Zondagochtend         van 9.30 tot 10:00 h     

• Dinsdagavond          van 19:00 tot 20:00 h 

• Woensdagmiddag    van 14:00 tot 15:00 h      

• Donderdagmiddag  van 14:00 tot 15:00 h 
Op zondagochtenden kunnen wij u helaas geen plaats garanderen voor de 
eredienst, dan moet u een uitnodiging hebben van “kerktijd.nl”. De overige 
momenten vallen samen met de tijden van de Open Kerk. Graag een keus uit 
het onderstaande boodschappenlijstje (losse exemplaren achterin de kerk). 
 
Suiker; Krenten en rozijnen; Blikjes vis (Geen haring); Blikjes knakworst; 
Kleine potjes uien; Kleine potjes augurken; Alle soorten rijst (behalve witte), 
Couscous; Koffiemelk; Houdbare melk; Gewone thee (geen smaakjes) 
Droge peulvruchten bv rode linzen, Kikkererwten, Witte bonen, Olie 
Kleine potjes/blikjes groente; Aardappelpuree; Potjes pastasaus 
Blikjes leverpastei; Blikken en blikjes soep. 
 
Een collecte voor de voedselbank staat deze maand helaas niet op ons 
collecterooster, maar uw bijdrage is welkom in de collecte-emmer achterin in de 
kerk (ook collecte-munten) of rechtstreeks overmaken naar de Voedselbank 
Veenendaal bankrekening NL46 ABNA 0577 8897 45 o.v.v. Voedsel estafette 
ZuidWest. Uw gaven op welke wijze dan ook zijn zeer welkom! 
Namens de wijkdiaconie Leo van Berkel 
 zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl 
 
Kijkcijfers onlinedienst 8 november:  
Direct: 255        Opname: 102 
 

mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl?subject=Zomerkoffie%2C%20Open%20Kerk
mailto:zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl


3 

 

 
 
Schrijfactie Algerije: laat Abdallah Benaoum onmiddellijk vrij!  
De Algerijnse activist Abdallah Benaoum zit in de gevangenis 
omdat hij op Facebook kritiek uitte op de regering. Hij is 
hartpatiënt en moet geopereerd worden, maar hij krijgt niet de 
medische zorg die hij nodig heeft. Zijn gezondheid gaat snel 
achteruit. 
Gevangen voor een paar Facebook-posts. 

Abdallah Benaoum is een politiek activist uit Algerije. Hij werd gearresteerd 
omdat hij op Facebook kritiek uitte op de regering. Dat valt onder vrijheid van 
meningsuiting en is daarmee volledig legaal. Toch werd Abdallah 
gearresteerd. Hij wordt valselijk beschuldigd van een hele reeks misdrijven, 
waaronder het ‘beledigen van staatsinstituties’. 

Gezondheid kritiek. 
Abdallah is hartpatiënt en moet volgens zijn cardioloog voor de tweede keer 
aan zijn hart geopereerd worden. In de gevangenis krijgt hij niet de medische 
zorg die hij nodig heeft en zijn gezondheid gaat er snel achteruit. Zijn 
advocaten hebben al twee keer verzocht om Abdallah over te brengen naar 
een ziekenhuis. Maar de rechter verwierp die verzoeken. Reden: de ernst 
van zijn ‘misdrijven’ – een paar Facebook-posts. 

Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 december 2020 naar de autoriteiten in Algerije. Roep hen op 
om Abdallah Benaoum onmiddellijk vrij te laten. Klik hier voor de brief 

 
Stoelen aangeboden 

Deze stoelen (totaal 40) zijn beschikbaar, 
tegen elk aannemelijk bod. 
Ze zijn ’s ochtends te bekijken via de 
ingang van het kerkelijk bureau, 
Dennenlaan 5. 
Het geld wordt weer gebruikt om nieuwe 

tafels in de kerkenraads kamer te kopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.petrakerk.nl/schrijfactie_amnesty_international
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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Sirkelslag, op avontuur met Paulus. 
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar! 
Opgeven via zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl 
O.v.v. Naam deelnemer en telefoonnummer waarop ouders die avond 
bereikbaar zijn. I.v.m. corona moeten ouders helaas buiten de kerk blijven en 
mogen deze keer alleen vrienden en vriendinnen uit de kerk komen. 
Om 21:15 uur is het afgelopen 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

