Zondagsbrief
3e jaargang, nummer 20
Zondag 24 oktober 2021
6e zondag van de herfst
Mededelingen
Kleur van de zondag: groen
Groen is de kleur van hoop en verwachting. Het staat voor de geloofshouding
waarin we mogen leven. We zien uit naar de grote toekomst van God. Groen is
ook de kleur van groei.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar mevrouw Smits-Rosier.
Aandacht voor elkaar:
Rijn van Dijk, moet na een eerste instantie succesvolle operatie in verband met
prostaatkanker toch bestralingen ondergaan nadat er een nieuwe uitzaaiing is
ontdekt.
Rijn en Janka zijn vol goede moed in dit alles. Laten we hopen en bidden voor
hen, dat de behandeling perspectief geeft.
Ds. Coby de Haan
Boekentafel
Het moderamen heeft toestemming gegeven om zondag 24 oktober 2021 weer
te starten met de boekentafel. Dat is een goed moment om ook kennis te nemen
van de Nieuwe Bijbel NBV21 die op 13 oktober als eerste is aangeboden aan
onze Koning in Den Haag. Onze kerk heeft van het NBG ook een gratis Bijbel
ontvangen!! Waarschijnlijk zal daar op Bijbelzondag 31 oktober uit worden
gelezen! De boekentafel heeft uiteraard veel meer dan alleen een nieuwe Bijbel!
Kijk maar eens op de boekentafel als U in de in de kerk bent! Wij zijn blij dat het
weer kan!
Dick Vogelezang
Samen Eten
Na een lange pauze starten we deze maand weer met de Samen Eten in het
Trefpunt. We zijn blij dat het weer kan en hopen dat u er ook weer zin in heeft.
Het is niet alleen voor ouderen maar de opzet is dat jong en oud elkaar ontmoet.
Onze vaste coördinator Kitty Siebel is na jaren trouwe dienst gestopt.
We danken haar hartelijk voor haar jarenlange inzet en enthousiasme.
Ondergetekende neemt het van haar over.
De datum is vrijdag 29 oktober vanaf 18:00 uur. Kosten € 4,00 per persoon.
Opgeven t/m dinsdag 26 oktober via: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
of via Tonny van Woerkom tel: 0318-521391
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Voor wie steek jij een kaarsje op?
Een kaarsje opsteken voor een dierbare overledene is
een bijzondere manier om iemand te herinneren. Of we
iemand lang geleden hebben verloren of nog maar
recent, door een kaarsje op te steken houden we hem of
haar in onze herinnering levend.
We ontsteken een kaars
om onze wanhoop te verdrijven
als teken
dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er licht zal zijn voor iedereen.
herkomst tekst onbekend
Van harte welkom in de Petrakerk:
Maandag 1 nov. 19.00 uur
Dinsdag 2 nov. 14.00-15.30 uur
Woensdag 3 nov. 14.00-15.30 uur
Donderdag 4 nov. 19.00-20.00 uur
Christian Refugee Relief
Hallo gemeenteleden,
Voor stichting CRR (Christian Refugee Relief) zamel ik (tweedehands) kleding
en hygiëne goederen in. De stichting verstuurt maandelijks noodhulptransporten
naar de (overvolle)vluchtelingenkampen in o.a. Griekenland. Meer weten?
Neem een kijkje op de
site: https://www.christianrefugeerelief.com/hulptransporten
Meehelpen? Graag! Tot 27 november kunt u de volgende goederen inleveren:
• Dichte pakken luiers, vooral maat 4-6 (!)
• Dichte potjes Sudocrem
• Dichte pakken billendoekjes
• Warm waterkruiken
Indien schoon en niet versleten:
• Fleecedekens
• Warme sjaals, handschoenen, mutsen
• (Warme) schoenen
• Kinderwinterjassen
• Baby- en kinderkleding (M.u.v. jurkjes, rokken en tweedehands
ondergoed/sokken. Nieuw ondergoed is wel welkom)
Inleveren op de Nieuweweg 101 op maandag en woensdagavond tussen 19.0020.30. Of stuur vooraf even een berichtje naar 0611974910.
Alvast hartelijk dank!
Irene van der Wielen(- van Maasakkers)
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Bedankt
Bedank voor de mooie bloemen en de kaart met namen die ik heb ontvangen na
mijn ziekte. Veel van u heb ik al wel persoonlijk kunnen bedanken want het gaat
gelukkig al weer een stuk beter.
Hartelijk bedankt, Joke en Henk te Ronde.
Komt u ook steeds vaker in de kerk?
Denkt u dan aan de collecte schaaltje
achter in de kerk? Er zijn nog steeds
collecte munten te bestellen bij het
kerkelijk bureau. De bestelformulieren
liggen klaar bij de collecte schaaltjes.
U kunt ze ingevuld in de collecte schaal
leggen, dan zorgen wij dat ze op de
juiste plek komen.
Namens de diaconie, hartelijk dank voor u gift.
Looproutes in de Petrakerk
De corona maatregelen zijn weliswaar versoepeld maar in de Petrakerk
handhaven we de 1,50 meter. We gaan dit besluit heroverwegen als de nieuwe
ventilatie is geïnstalleerd.
Daarom een beleefd, doch dringend, verzoek om u aan de door de begeleiders
aangegeven looproutes te houden:
• Bij binnenkomst voor het orgel langs door het middenpad naar de door u
gewenste plaats. Schuif daarbij zover mogelijk door in de banken zodat
anderen niet voor u langs hoeven.
• Bij het verlaten van de kerk, rij voor rij, door het middenpad naar voren en
voor het liturgisch centrum langs naar de avondmaal gang.
• Houd bij het wachten op de koffie steeds 1,5 meter afstand.
Mystiek voor het dagelijks bestaan
Op donderdagavond 28 oktober om 20.00 uur komt Marga Haas op
uitnodiging van V.I.S. naar het Trefpunt voor een interessante lezing.
Mystiek – een term die je wel eens hoort, maar wat moet ik me erbij voorstellen?
En wat heeft het mij te zeggen in mijn gewone dagelijkse leven? In de eerste
helft van de vorige eeuw schreef de Britse Evelyn Underhill veel over dit
onderwerp. Zonder enige theologische opleiding maakte ze zichzelf wegwijs in
het gebied van mystiek, godservaringen en spiritualiteit. Ze hield in 1936 vier
radiotoespraken over ‘Het spirituele leven’; die werden gepubliceerd in een
boekje met dezelfde titel. In mei 2019 verscheen voor het eerst een
Nederlandse vertaling ervan. Een kleine eeuw geleden geschreven, maar
tijdloos. Underhill geeft de lezer een heldere kijk op hoe God en ons dagelijks
leven met elkaar zijn vervlochten en op elkaar inwerken.
Marga Haas (www.margahaas.nl) is een van de vertalers van ‘Het spirituele
leven’. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van
gedachten te wisselen.
Aanmelden bij zw-vis@pkn-veenendaal.nl
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Vacature kerkelijk werker
Na het vertrek van Mirande van der Wilt is de wijkkerkenraad op zoek naar een
nieuwe kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 12 uur in de week. U
kunt aanbevelingen doen door namen van geschikte kerkelijk werkers per mail
door te geven aan de scriba: zw-scriba@pkn-veenendaal.nl
Gebruik Kerktaxi
In overleg met het kerkelijk bureau zijn afspraken
gemaakt om ook de kerktaxi’s weer te gaan laten rijden.
U hoeft zich niet aan te melden bij kerktijd.nl maar telefonisch bij het Kerkelijk
Bureau 0318-595203 of de coördinator van de Kerktaxi 06-19188898.
Hiervoor houden we per zondag 4 zitplaatsen vrij voor 3 gemeenteleden en 1
chauffeur. De gemeenteleden moeten wel een mondkapje dragen in de kerktaxi
net als bij het openbaar vervoer.
De aanvraag moet vóór vrijdag 11:00 uur gedaan zijn zodat de chauffeur tijdig
ingelicht kan worden wie hij of zij op moet halen. Mocht u gebruik maken van
een hulpmiddel, rollator of rolstoel, meld dit dan zodat we de juiste auto met
chauffeur in kunnen zetten.
Ik hoop dat het voor u allen duidelijk is en hoop u weer snel in de Petra kerk te
begroeten. Mocht u vragen hebben hoor ik dit graag.
Coördinator Kerktaxi, Martie Thomassen

Kijkcijfers onlinedienst 17 oktober:
Direct 153, Opname 97
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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