
 
Bij de kerkdienst  

Op deze zondag lezen we over koning Hizkia, een reformator in zijn tijd, hoog 

geacht, godsdienstig en politiek. Na zijn politiek succes, het tegenhouden van de 

machtige Assyrische koning Sanherib, wordt Hizkia ernstig ziek, zijn einde nadert. 

Hizkia begrijpt niet dat juist hem dit treft. Deze zondag lezen we in II Koningen 20: 

1-11 hoe Hizkia hiermee omgaat. Het is een tweeluik, volgende week horen we 

het vervolg. Ds. Coby de Haan.  

  

Bloemengroet  

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 

naar mevrouw Annemieke Broek, Bachlaan 51.  

  

Aandacht voor elkaar  

Mevrouw Alina Eefting, Jac. P. Thijsselaan 98, ondergaat al lange tijd 

chemobehandelingen. Zij is nu opgenomen in het ziekenhuis Meander in 

Amersfoort in verband met benauwdheid. Daar vindt verder onderzoek plaats. Ze 

hoopt binnenkort weer naar huis te kunnen. Laten we haar en haar man Frits tot 

steun zijn en hen opdragen in onze gebeden.  

  

Geboorte  

We ontvingen een mooi bericht. Op 14 augustus is Elizabeth van Egdom geboren. 

Isa, dat is haar roepnaam, is de dochter van Mike en Ilse, en het zusje van Saar. 

We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter en zusje en wensen 

hen de zegen van God in de zorg en opvoeding van Isa. Als je een kaartje wil 

sturen: hun adres is Middellaan 89 Veenendaal.  

  

Overlijden  

We ontvingen ook een droevig bericht. Onze geliefde en gewaardeerde organist 

Adrie Okker is 21 augustus overleden. We verliezen in hem een trouw 

gemeentelid en organist. We wensen zijn vrouw Celia, de kinderen, kleinkinderen 

en verdere familie veel sterkte. We bidden voor hen om Gods nabijheid in deze 

dagen van afscheid. Donderdagavond 25 augustus is er een condoleance in de 

Petrakerk van 19.00-20.15 uur. Vrijdag 26 augustus is in de Petrakerk om 12.15 

uur de dankdienst voor zijn leven. Daarvoor bent u allen uitgenodigd. Daarna zal 

hij in familiekring worden begraven. Na de dankdienst is er gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten, de familie sluit later aan.  
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Startweekend 2022/2023  

De startweekendcommissie is weer bijeengeweest om het weekend van 24 en 25 

september aanstaande voor te bereiden. Mede omdat dit weekend samenvalt met 

Burendag kiezen we voor het thema Kerk in de Buurt, met als motto “Kom eens 

buurten bij de kerk in de buurt”. Jullie hebben al het een en ander kunnen lezen 

over het programma en we houden jullie op de hoogte over de verdere uitwerking. 

Zaterdag 24 september:  

10:00-15:00 uur Petra Actief Kringloopmarkt met een kleedjesmarkt voor de 

kinderen uit de buurt. We zorgen ook voor springkussens.  

16:00-19:00 uur  Gemeente BBQ voor alle leeftijden.  

Zondag 25 september:  

9:30-10:30 uur Startzondag eredienst met aansluitend koffiedrinken en wat 

lekkers. Een programma gericht op ontmoetingen en elkaar 

leren kennen, afgesloten met een gezamenlijke lunch.  

  

Foto-expositie ‘Daar word ik stil (van)’  

Vanaf 1 september wordt de expositie getoond rond het thema 'Daar word ik stil 

(van)'. Diverse gemeenteleden en anderen laten hun werk zien. Van een kerk, 

maar van andere verrassende plekken in natuur, park en begraafplaats. De 

expositie is open voor en na de kerkdienst op zondag (aanvang 9.30 uur) en 

tijdens de Open Kerk momenten op dinsdag en woensdag van 14.00-15.30 uur, 

donderdag 19.00-20.00 uur (met uitzondering van 13 september in verband met 

werkzaamheden). De toegang is gratis, er is koffie en thee. Mogelijkheid voor het 

branden van een kaarsje of om stil zijn. Op woensdag is er een pastor aanwezig. 

De expositie duurt tot 1 oktober. Jan van de Pavert, (06) 42 93 65 60.  
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Kijkcijfers dienst 21 augustus 2022  

Direct: 122   Opname: 76  

  

  

  

  

  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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