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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: paars 
Het paars is ons een teken van ootmoed en van rouw 
tot wij na deze weken het wit zien van Gods trouw. 
 
Over de bloemschikking: 

Met de symbolische schikking volgen wij de lezingen van het 
project van de KND: “Het beste nieuws…" 
In de vier adventsweken, verbeeld door de vier flessen, 
brengen wij het goede nieuws in de wereld. De wereld wordt 
vormgegeven door de bol. 
De eerste week is de fles bekleed met nobilis groen 
verwijzend naar de traditie van Kerst. Marcus 13 gaat over 
de vijgenboom, de vijgentak staat voor het Goede Leven dat 
in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Kees 
van Beek, Jan van Goyenstraat 10 i.v.m. opname in het Radboud ziekenhuis in 
Nijmegen na een zware en spannende operatie. We wensen hem en Wil veel 
kracht en sterkte toe. 
 
Meeleven 
 
Kaartje sturen?! 
Tess Scheffer is een vrolijk meisje van 7 jaar. Helaas heeft zij CF 
(taaislijmziekte) en dat heeft veel gevolgen voor haar en haar familie. De 
afgelopen maanden is zij veel ziek geweest en heeft ze weken achtereen in het 
ziekenhuis gelegen. Nu is ze weer thuis, maar ze krijgt nog steeds veel 
medicatie. Hopelijk knapt ze verder op en kan ze de gezellige dagen in 
december op school meemaken. 
Tess vindt het erg leuk om kaarten te krijgen, dus zoek de allerleukste uit die 
u/jij kunt vinden en stuur die naar haar op! 
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Tess Scheffer 
Waterschans 17 
3905 XR Veenendaal 
 
Open Kerk in de adventstijd 
Ook met de Open Kerk kijken we uit naar het komende kerstfeest. In december 
willen we de kerk feestelijk inrichten o.a. met verschillende kerstgroepen. 
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. De kinderen zijn deze maand 
extra welkom. Zij kunnen met hun bon een kaarsje komen halen voor hun 
adventsproject. En er is voor hen een speciale activiteit rondom de 
kerstgroepen! 
De openingstijden deze maand zijn: 
Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, woensdag- en donderdagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur. 
 
Iedereen is hartelijk welkom in de Petrakerk. 
Neem er de tijd, kijk om je heen. 
Word er stil, brand een kaarsje. 
Laat los wat je belast of moe maakt. 
Ontmoet anderen, voer een persoonlijk gesprek. 
Om daarna verfrist en met nieuwe moed 
weer verder te kunnen gaan. 
 
 
We zoeken …… een ouderling 
Weet jij je betrokken bij onze wijkgemeente? 
Heb je hart voor mensen?  
Vind je het belangrijk dat we in de kerk aandacht hebben voor elkaar, als we iets 
te vieren hebben maar ook als er verdriet en zorg is?   
Vind je het fijn om geloof in God met mensen te delen of die ander daarin tot 
steun te zijn?  
Misschien is dan sectieouderling iets voor jou! 
Per 1 januari 2021 ontstaat er namelijk binnen de werkgroep pastoraat een 
vacature voor een ouderling in sectie 3. 
Als sectie ouderling ben je samen met een pastoraal medewerker en 
contactpersonen verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar in een sectie. 
Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal kerkenraadvergaderingen en 
overlegmomenten van de werkgroep pastoraat, waar je voor uitgenodigd wordt.  
Wil je binnen deze enthousiaste groepen mensen meedenken en – praten over 
vormgeven en uitvoeren van visie, missie en pastoraat? Ondergetekenden 
geven dan graag in een persoonlijk gesprek verdere informatie. 
 
Hartelijke groet, 
 
Theo Scheffer  zw-ouderling-vz3@pkn-veenendaal.nl 
Roselie Minderhoud zw-ouderling-vz4@pkn-veenendaal.nl 

mailto:zw-ouderling-vz3@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-ouderling-vz4@pkn-veenendaal.nl
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Voedselbank 
De vierde week van de voedsel-estafette is inmiddels verstreken, zondag 29 
november 2020 is de laatste gelegenheid. De totale opbrengst t/m wo 25 
november 2020 bedraagt 25 volle kratten boodschappen, die inmiddels bij de 
voedselbank zijn afgeleverd. Wij zijn u allen zeer dankbaar voor dit mooie 
resultaat 
Een financiële bijdrage kunt u doen via de collecte-emmer achterin in de kerk 
(ook collecte-munten) of rechtstreeks naar de Voedselbank Veenendaal 
bankrekeningnr. NL46 ABNA 0577 8897 45 o.v.v. Voedsel estafette 
ZuidWest.  
De diaconie van ZuidWest  
 
Kerkbalans 2021.  
Met als thema: “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen…………………..”  
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. De 
kerk is ook de plek waar God zich aan ons verbindt en, 
door ons, aan de wereld waarin wij leven. 
 
Wij schrijven inmiddels begin december en dan mag en 
moet u weten dat er hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de 
komende  
Actie KERKBALANS 2021, welke in januari a.s. weer op de rol staat. De vraag 
aan u/jou: WAT GEEFT U, GEEF JIJ VOOR DE KERK/WAT IS DE KERK 
U/JOU WAARD. 
De begroting is in voorbereiding en het doel is om de vele activiteiten met een 
sluitende begroting te financieren. Bij het opstellen daarvan is uitgegaan van de 
geschatte uitkomsten voor dit jaar. De inkomsten van KERKBALANS spelen 
daar een heel belangrijke rol in. 
De resultaten van 2020 tot nu toe, geven, ondanks alle veranderingen welke dit 
jaar hebben plaatsgevonden en ook sporen hebben achtergelaten, vertrouwen 
dat wij het komend jaar niet tevergeefs een beroep op u gaan doen en dat wij 
mogen rekenen op een sluitende uitkomst. 
U/jij bent daarin de allesbepalende factor. 
 
Wilt u ook eens kijken of de toegezegde bijdrage over 2020 inmiddels is 
voldaan. Er worden namelijk nog flink wat toezeggingen of gedeelten daarvan 
gemist. Van het totaal toegezegde bedrag is inmiddels bijna 85 o/o binnen 
Extra bijdragen zijn natuurlijk ook welkom. Misschien ook om uw giften-totaal 
wat op te krikken in verband de fiscale aftrekbaarheid (tot wel 52 o/o daarvan). 
Van harte aanbevolen. 
 
De komende weken hoort u/jij vast meer van ons; “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen…………………………”. 
De Kerkrentmeesters/Commissie Kerkbalans. 
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Schrijven helpt!                                                                                                                                                                        
Write for Rights 2020 
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring 
voor de Rechten van de Mens aangenomen door de 
Verenigde Naties. Helaas worden mensenrechten nog 
steeds geschonden ook in landen die deze verklaring 
hebben ondertekend. Daarom organiseert Amnesty 
International ieder jaar een wereldwijde schrijfactie voor 
mensen, die onterecht zijn gevangengezet of worden 
bedreigd. Met miljoenen brieven en kaarten wordt 
hiertegen geprotesteerd en dat helpt heel vaak! De 
schrijfactie van vorig jaar redde een 15-jarige jongen uit 
Sudan van de doodstraf door ophanging. Anderen kregen strafvermindering, 
medische zorg, een eerlijk proces en in alle gevallen hernieuwde hoop vanwege 
alle aandacht voor hun situatie. 
Ook dit jaar kan er weer geschreven worden maar vanwege Corona niet met 
meerdere mensen samen in de Cultuurfabriek. Dit jaar zijn er 
thuisschrijfpakketjes. Zo’n pakketje bevat: uitleg en informatie over de mensen 
voor wie geschreven kan worden, voorbeeldbrieven, pen, briefpapier, blanco 
groetenkaarten en een raamposter. Het is mogelijk om alleen of met meerdere 
mensen in een huishouden te schrijven. 
Mee doen en opkomen voor hen die onze steun hard nodig hebben?                                                   
Stuur een mailtje naar  contact@veenendaal.amnesty.nl of vul het 
contactformulier in op de site www.veenendaal.amnesty.nl Bij vermelding van 
naam en adres zorgen Amnestyvrijwilligers ervoor dat u een schrijfpakketje in 
uw brievenbus ontvangt. U hoeft de brieven niet zelf te versturen maar u kunt ze 
tussen 1 en 24 december hier in Veenendaal inleveren. Bij het schrijfpakketje 
ontvangt u ook informatie over de inleveradressen.                                                                                               
 
Kijkcijfers onlinedienst 22 november 2020:  
Direct: 406           Opname: 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:contact@veenendaal.amnesty.nl
http://www.veenendaal.amnesty.nl/
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