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5e zondag van de zomer
Mededelingen
Kleur van de zondag : groen
De kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is
de kleur van de hoop Jezus deelt en gebrek wordt overvloed, ons dagelijks
brood wordt brood des Levens de toekomst ligt weer open.

Kerkdienst en Corona
Sinds we weer beperkt mensen toe mogen laten tijdens de kerkdiensten hebben
er CO2 metingen plaatsgevonden om zodoende te voldoen aan de richtlijnen die
hiervoor gelden. Afgelopen zondag hebben we dit ook gedaan en nu met de
nooddeuren bij de predikantenkamer open. Dit heeft een positief resultaat op de
metingen en hierdoor hebben we besloten het aantal mensen dat de dienst bij
mag wonen te verhogen naar 75. Ook gaan we het zingen uitbreiden. Vandaag
mag zowel het aanvangslied als het slotlied door de gemeente gezongen
worden.
De komende weken houden we de effecten van dit soort aanpassingen
nauwgezet in de gaten om daarmee te blijven voldoen aan de richtlijnen die
hiervoor gelden. Indien uit de metingen blijkt dat we kunnen uitbreiden zullen we
dit zeker doen maar ook kan het zijn dat we door de metingen wellicht wat
zaken naar beneden bij zullen stellen.
Ook wordt iedere bezoeker in de gelegenheid gesteld zelf een plekje te zoeken.
Wel belangrijk is dat we er voor zorgen dat er niemand voor u langs hoeft te
lopen. Hier zullen de mensen met de hesjes toezicht op houden. Na afloop van
de dienst is het nog wel de bedoeling dat iedereen via het middenpad naar het
liturgisch centrum loopt om dan vervolgens via de avondsmaalsgang de
kerkzaal te verlaten.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad
Ton Keijman, voorzitter
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Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter
bemoediging naar mevrouw Nelly Diepeveen-Klomp Acacialaan 1
Dank
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie bos bloemen die ik
afgelopen zondag heb mogen ontvangen.
Erg lief, bedankt hoor!
Hartelijke groet,
Nina van Zanten- van Herkhuizen

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
Woonruimte gezocht omgeving Veenendaal.
Ik ben Mariska Aalbers en ik heb een dochter, Sanne, van 4 jaar. Wij zoeken op
korte termijn (maar uiterlijk november 2021) een huurwoning/-appartement of
bakhuis in de prijsklasse tot 700 euro waar we in kunnen verblijven, totdat we
een geschikte koopwoning hebben gevonden in Veenendaal. Heeft u / heb jij
woonruimte beschikbaar of ken je iemand die dat heeft, wil je dan contact met
mij opnemen door mij te bellen / appen of mailen? Tel: 06-17106362 / Email:
mariska.aalbers91@gmail.com. Alvast heel hartelijk bedankt!

Kijkcijfers onlinedienst 11 juli:
Direct 211, Opname 85
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Startweekend 18 en 19 september
Ondanks de recente ontwikkelingen van de Corona cijfers zijn we als werkgroep
van mening dat we het startweekend van 18 en 19 september a.s. op een
veilige manier kunnen organiseren.
Voorlopig programma:
Zaterdag 18 september
10:00 – 15:00 Kringloopmarkt met spullen, kleding en boeken. De
opbrengsten te besteden aan een duurzaam doel
Kleedjesmarkt voor de jongsten met speeltoestellen
16:00 – 19:00 Gemeente BBQ voor iedereen
19:00 - …?
Nacht zonder dak voor de jongeren
Zondag 19 september
09:30 – 10:30 Eredienst o.l.v. ds. Coby de Haan
10:30 – 11:15 Gemeente brunch
11:15 - 15:00 Activiteiten programma: Fietsen, Wandelen, Ecologische
puzzeltocht, Mini musical, spelletjes in Het Trefpunt
Meer details en inschrijvingen binnenkort op de website.
Wilt u meehelpen bij een van de activiteiten?
Graag! zw-actief@pkn-veenendaal.nl

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau
In de zomerperiode van 19 juli t/m 29 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen
op vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur
U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht inspreken / mailen.
0318-595203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

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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