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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag  
Bruiloft te Kana – Kana kun je zien als in het licht van Pasen. 
Kleur wit. Wit is de kleur van: reinheid, zuiverheid en vreugde. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw 
Marijke Meijbaum, Wezellaan 29 
 
Bezorging en ophalen kerkbalans  
A.s. week worden de stapels kerkbalans enveloppen weer bij de bezorgers 
thuisgebracht. Nu is het zo dat we voor een paar straten nog bezorgers/ophalers 
zoeken, en wel voor: 
Havikhorst  (6 adressen) Gouwe  (4 adressen)  Langelaar (3 adressen)       
Essenberg  (3 adressen)  Nijhofflaan (17 adressen) 
Wie zou deze straten voor zijn/haar rekening willen nemen? 
De enveloppen mogen in de periode van 16 tot en met 30 januari 2021 gebracht 
en weer opgehaald worden. 
Graag een telefoontje of mailtje naar het kerkelijk Bureau: 
Lidy Kroon, 595203, lidy@pkn-veenendaal.nl 
 
Tijdelijk niet zingen 
De PKN heeft woensdag 13 januari een nieuw advies uitgebracht m.b.t. het 
zingen. Het dringende advies is om gedurende de (verlengde) lockdown niet te 
zingen in de kerkdienst, ook niet met een kleine zanggroep. De belangrijkste 
overwegingen daarbij zijn de grote zorgen van de overheid over de opkomst van 
de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus en de situatie in enkele 
gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest.  
We hebben steeds geprobeerd het advies van de PKN zo goed mogelijk op te 
volgen. In de huidige situatie zien we geen reden om dat niet te doen. Er is dan 
ook besloten om in elk geval t/m zondag 7 februari niet te zingen in de kerk. Er 
zal gezocht worden naar passende alternatieven.  
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
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KERKBALANS 2021. 
De komende week kunt u de enveloppe 
met invulformulier en folder verwachten. 
 
Geloven is gratis. De kerk niet! 
Je ziet het elk jaar weer voorbijkomen. Op een groot 
spandoek tegen de muur van je eigen wijkkerk, op 
posters op de prikborden, of op de bekende enveloppe welke de komende week 
door een groot aantal vrijwilligers bij u, bij jou is/wordt bezorgd, om volgende 
week uw/jouw antwoord weer op te halen. 
En dan, bij het ophalen bleek die enveloppe nog dicht te zitten en dus het 
antwoordformulier nog niet ingevuld te zijn. Dat moet dan alsnog halsoverkop 
gebeuren. 
Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Gaat er een belletje rinkelen? Het heeft iets te maken met geld. Geld voor de 
kerk. 
Maar hoe zit dat nu precies? Kosten mensen geld voor de kerk? En hoeveel 
dan? En geldt dat ook voor jou, voor mij? 
De kerk kost meer dan u denkt. Lees de folder die ook in de enveloppe zit. 
Uw/jouw financiële bijdrage is nodig om al het werk te kunnen doen, te 
continueren; verkondiging, bezoekwerk in allerlei vormen, clubs, kringen, 
onderhoud van de gebouwen, salarissen etc. 
Ga voor uzelf/jezelf maar eens na wat allerlei andere activiteiten die u/jij 
misschien uitoefent kosten en beantwoord dan de vraag:  

GEEF IK WEL (GENOEG) VOOR/AAN DE KERK?  
Wij rekenen erop dat uw/jouw antwoord zal zijn:  

DAAR GEEF IK NU VOOR! 
De Kerkrentmeesters/Commissie Kerkbalans. 
 
Doel 40-dagentijd/vastenproject 
De 40-dagentijd begint op woensdag 17 februari 2021 en eindigt op zondag  
4 april 2021. In deze periode hopen we ons als wijkgemeente ZuidWest weer in 
te zetten voor een goed doel. Dit jaar voor een doel dat een relatie heeft met 
Veenendaal. Deze maand hoopt de diaconie een keuze te maken uit de 
binnengekomen suggesties. Hebt u een idee? Tot 18 januari kunt u ons dit nog 
laten weten op ons mailadres ZW-diaconie@pkn-veenendaal.nl.     
Namens de diaconie ZuidWest, Arend Vleeming 
 
Kijkcijfers onlinedienst 10 januari 2021:  
Direct  372 
Opname 149 
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Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2021 
Week van gebed voor eenheid 2021 zet oproep van Jezus centraal:  

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van 
Gebed voor eenheid van christenen in 2021. De 
jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 
24 januari. Christenen in de hele wereld komen in de 
Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, 
de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar 
aangedragen door christenen uit Zwitserland. Ook in 
Veenendaal zijn er interkerkelijke gebeds-
bijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk 
welkom om digitaal met ons mee te doen. 

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, 
een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel 
Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende 
kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties 
ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan 
het thema #blijfinmijnliefde. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse 
overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor 
kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.weekvangebed.nl  
De gebedsbijeenkomst in de Petrakerk vindt plaats op donderdag 21 januari 
om 19.30 uur en wordt georganiseerd door PGV Veenendaal en ICF. Het is ivm 
de corona maatregelen een onlineviering. 
 
Hieronder het volledige schema voor Veenendaal. Elke avond is er van 19:30 tot 
20:00 uur een gebedsbijeenkomst: 

• Maandag 18 januari: De Open hof in samenwerking met het Leger des 
Heils. De livestream is te volgen via https://kerkdienstgemist.nl 

• Dinsdag 19 januari: Bethelkerk in samenwerking met De Meent. De 
livestream is te volgen via www.youtube.nl/bethelkerk 

• Woensdag 20 januari: De Verbinding in samenwerking met Hervormd Oost 
De livestream is te volgen via www.bgv-deverbinding.nl/livestream 

• Donderdag 21 januari: Petrakerk in samenwerking met ICF. De livestream 
is te volgen via https://kerkdienstgemist.nl  

• Vrijdag 22 januari: Salvatorkerk in samenwerking met Mozaïek0318 
Geen livestream 

• Zaterdag 23 januari: Sionskerk in samenwerking met de Kerk van de 
Nazerener. De livestream is te volgen via https://kerkdienstgemist.nl 

 
 
 
 

http://www.weekvangebed.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal
https://www.youtube.com/user/bethelkerk
https://www.bgv-deverbinding.nl/livestream
https://kerkdienstgemist.nl/stations/920-Wijkgemeente-ZuidWest---Petrakerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/760-Hervormde-Gemeente-Veenendaal---Sionskerk
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Bericht van de Algemene Kerkenraad  
De Algemene Kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Bert Geerken, 
Rimpelmos 15, bereid is het ambt op zich te nemen van diaken met bijzondere 
opdracht in de functie van voorzitter van het College van Diakenen. Bevestiging 
zal binnenkort plaatsvinden in de Petrakerk. Bezwaren tegen deze bevestiging 
kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 18 januari 2021 worden ingediend bij de 
scriba van de Algemene Kerkenraad. 
Bevestiging ambtsdragers 
De wijkkerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Harriëtte Notenbomer, Da 
Costastraat 8, bereid is het ambt van diaken op zich te nemen. De bevestiging is 
uitgesteld tot zondag 14 februari. 
We zijn ook blij dat de volgende ambtsdragers hun ambtstermijn met enkele 
jaren willen verlengen: 
Tineke Flier-Veenstra (diaken), Sterkenburg 11, vooralsnog met 1 jaar; 
Henk de Kleuver (ouderling-kerkrentmeester), Betje Wolfflaan 18, met 2 jaar.  
Verheugend is het ook dat Gert Landzaat, Staringlaan 35, bereid is pastoraal 
ouderling te worden van sectie 3. Gert was al actief als ouderling in het 
doelgroepenpastoraat.  
Bezwaren tegen de (her)bevestiging van één of meerdere van deze gekozenen 
kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 18 januari 2021 worden ingediend bij de 
scriba.  
Deze week werd de wijkkerkenraad verblijd met het bericht dat Brenda van de 
Vendel, Bosmahof 42, bereid is voorzitter te worden van de werkgroep 
Eredienst en daartoe het ambt van ouderling op zich te nemen. De bevestiging 
zal zondag 14 februari plaatsvinden.  
Bezwaren tegen deze bevestiging kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 25 
januari 2021 worden ingediend bij de scriba.  
Voortzetting online diensten 
Nu de strenge lockdown met enkele weken is verlengd, zullen we de komende 
weken doorgaan met het uitsluitend online verzorgen van de erediensten.  
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
 

 

 

 

 

 

 

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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