Zondagsbrief
3e jaargang, nummer 22
Zondag 28 november 2021
1e zondag advent
Mededelingen
Kleur van de zondag: paars
Zondag Levavi naar het introïtus gezang in de mis Ad te Levavi. Gebaseerd op
de eerste vier verzen van psalm 25 (24): Naar u, Heer gaat mijn verlangen uit.
Paars de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning.
Kerkdienst 28 november 2021
Vandaag begint de periode van Advent, het uitzien naar de komst van Christus.
We lezen uit het Lucasevangelie grote verhalen over kleine mensen, met wie
God een nieuw begin inzet. Voor de kindernevendienst is er zelfs een heus
plakboek van Lucas!
Zondag horen we over Zacharias en Elisabeth. Een verhaal van verwachting
tegen alle verwachting in, een verhaal over stilte, opgelegd of gekozen, die
heilzaam blijkt te zijn. Een hoopvol verhaal, dat niet de menselijke grenzen als
uitgangspunt neemt, maar Gods ongekende mogelijkheden. Dat is ook vandaag
de dag ontzettend nodig.
Ds. Marieke Muijen
Van de Bloemengroep
Met de KND volgen wij de verhalen van Lucas.
Geïnspireerd door het kaarsenlied, “God laat Zijn Licht hier stralen, Hij komt ons
tegemoet”, hebben wij als basis gekozen voor het beeld van de zon.
Elke week is er een symbool in verwerkt dat verwijst naar de lezing van de
zondag. Deze week: de aankondiging van Johannes.
Er is gebruik gemaakt van Hypericum (St. Janskruid) wat verwijst naar
Johannes en heilbrengend en helend is.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar mevrouw Reijerkerk.
Kerkelijk Bureau
Tussen 1 t/m 7 december is het Kerkelijk Bureau
alleen geopend op vrijdag 3 december van
9.00 – 12.00 uur.
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Adventsperiode 'Het plakboek van Lucas'
Op 28 november, eerste advent, starten we met het adventsproject in de kerk.
De verhalen van Lucas staan dit jaar centraal. Alle mooie, maar ook de minder
mooie dingen komen we tegen in het plakboek van Lucas. Lucas komt op
bezoek in de kerk en neemt ons mee in deze bijzondere periode.
Ieder gezin met kinderen op de basisschool heeft een gezinsboekje ontvangen.
Het gezinsboekje is een boekje vol verhalen en creatieve activiteiten voor de
hele adventsperiode. Het lijkt op een plakboek waarin alle verhalen en beelden
verzameld worden. Doe je mee met de proefjes, lees de gebeden en ga aan de
slag met de activiteiten!
Kijk en luister je iedere zondag mee vanuit huis of de kerk? Graag zien we je
daar in de kerk!
Leiding kindernevendienst
Collecte via de PGV Veenendaal App
Het grote voordeel van geven via de PGV-app ten opzichte van
Givt is dat via de PGV app het gehéle door u gedoneerde
bedrag ten goede komt aan de kerk.
De kosten voor de kerk voor Givt bedragen bijna 7% per euro.
Dus wanneer u € 10,00 aan de collectes geeft, gaat daar bijna € 0,70 naar Givt.
Geven in de app kunt u het beste vergelijken met het bestellen van
collectemunten.
U koopt één of meerdere keren per jaar voor een bepaald bedrag
collectemunten en geeft die vervolgens weer aan de collectes tijdens de
kerkdiensten.
In de PGV-app kunt u op die manier een bepaald bedrag/saldo in uw account
zetten. De transactiekosten (€ 0,35) betaalt u zelf, als gebruiker. (Dat saldo
wordt ‘geparkeerd’ op een geblokkeerde rekening en het Kerkelijk Bureau
ontvangt de door u gegeven bedragen, gespecificeerd per collecte.) De
bedragen die u aan de collectes geeft, gaan van uw saldo af. Dat saldo kunt u
altijd terugzien in de app.
Hoe gaat het in zijn werk: U gaat naar ‘Geven’. Naast uw foto
ziet u uw saldo staan (€ 0,00) en de button ‘Opwaarderen’.
Daar kunt u eventueel direct dat wat hogere bedrag inzetten.
(Als u liever geen bedrag in uw account wilt zetten, maar
gewoon per keer betalen, dan moet wél iedere keer die € 0,35
betalen.)
D.m.v. de plusjes (+) en minnetjes (-) kunt u aangeven hoeveel
u per collecte wilt geven.
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Er is ook een QR-code aangemaakt. Wanneer u die scant,
komt u rechtstreeks bij ‘Geven’ in de app op uw telefoon of
tablet uit.
Ook wie de app zelf niet heeft, kan op deze manier geven aan
de collectes (handig ook voor gasten in de kerk). Via dezelfde
QR-code kunt u namelijk naar een webpagina gaan die
speciaal voor het geven van de collectes van onze PGV is gemaakt.
Op die webpagina staat hetzelfde collecteoverzicht als in de
app en u geeft ook op dezelfde wijze de bedragen aan die u
wilt geven aan de collectes. Ook dan betaalt u iedere keer
transactiekosten.
Het is dus veel voordeliger om u gewoon aan te
melden in de app en een saldo in uw account te
zetten!
Als u vragen heeft of er helemaal niet
uit komt, kunt u op het kerkelijk bureau terecht
van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00
uur.

Vrijwilligers gezocht
Het wordt weer gezellig druk in de kerk.
Om alles schoon te houden zoek ik vrijwilligers die
mij af en toe een ochtend willen helpen.
Vind u/jij het leuk om bv op maandag en of vrijdag
ochtend een paar uurtjes mee te helpen bel mij
gerust.
Gezelligheid staat bovenaan.
Reiny Bleijenberg 06-42897789
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Kerstmiddag – 15 december
Evenals voorgaande jaren organiseert
de diaconie een gezellige middag om
elkaar te ontmoeten in Kerstsfeer. U
bent van harte uitgenodigd in ‘t
Trefpunt/Petrakerk op woensdag 15
december.
Vanaf 14.30 uur bent u welkom om
samen met ons te genieten van een
hapje, drankje en een kleine
broodmaaltijd.
Achterin de kerk ligt een intekenlijst,
daarop kunt u uw gegevens invullen en
of u opgehaald wilt worden.
U kunt zich ook per mail of telefonisch
opgeven.
Per mail: zw-diaconie@pknveenendaal.nl
Telefonisch via 0318-519635(Alina Keijman) of 0318-518959 (Evelien Veenhof)
Wij zien uit naar een fijne kerstmiddag en hopen u dan te ontmoeten.
Vooraankondiging;
Tweede kerstdag houden we een Kerst-Inn, 's middags!
Kijkcijfers onlinedienst 21 november:
Direct 259, Opname 138

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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