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Mededelingen 

 
Meeleven 
We denken aan dhr. Henk de Kleuver. Waar hij al lange tijd door het leven gaat 
met de ziekte van Parkinson, wordt hij nu steeds iets verder beperkt in zijn 
mogelijkheden. Daarnaast bezocht hij de afgelopen tijd regelmatig het ziekenhuis 
vanwege bijkomende gezondheidsklachten. Henk blijft in alles optimistisch en 
houdt humor, daarbij is hij dankbaar voor de goede en warme mensen om hem 
heen. Ter bemoediging gaan de bloemen deze zondag naar hem toe. 
 
Collecte Diaconaat 
Hulp voor mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden 
migranten zonder verblijfsvergunning en 
geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten 
en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. 
Ze mogen niet werken en hebben geen recht op 
sociale voorzieningen.  
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven 
zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede 
in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die 
ongedocumenteerden helpen met informatie, 
advies en scholing. Maar ze kunnen er ook 
terecht voor een warme maaltijd, worden 
geholpen met ingewikkelde post en als er een 
medisch probleem is. 
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen 
zonder papieren. Geef in de collecte of maak 
uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder 
vermelding van Hulp ongedocumenteerden. Helpt u mee om deze collecte tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Floriade 
Met z’n allen gezellig een dagje naar de Floriade? Zaterdag 20 augustus pikken 
we u op: om 9 uur bij De Open Hof of om half tien bij ZuidWest voor een busrit 
naar Almere. Daar vangen vrijwilligers van hun kerken ons op voor een 
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rondleiding over de Floriade. Na de gezamenlijke lunch gaan we tot 16 uur op 
eigen gelegenheid verder rond. Omdat deze activiteit onder Groene Kerk valt, is 
de lunch een “duurzame verrassing”.  
Opgeven kan door het passende bedrag voor vervoer, toegang en lunch (€ 42,50 
voor boven de 12 jaar en € 35 t/m 12 jaar) over te maken aan Diaconie Prot. 
Gemeente Veenendaal, NL14RABO0395138906 onder vermelding van Floriade. 
Zie eventueel ook Samen Een. 
 
Kringloopmarkt op zaterdag 24 september a.s. 
Om alvast te reserveren: op zaterdag 24 september a.s. organiseert Petra Actief 
de jaarlijkse kringloopmarkt in het kader van het startweekend. U kunt alvast weer 
sparen: boeken en cd’s, (winter)kleding en goed verkoopbare spullen. Inleveren 
op dinsdagochtend bij Het Trefpunt.  
Vrijwilligers voor de opbouw op vrijdag 23 september, de verkoop en het opruimen 
op zaterdag 24 september kunnen zich melden via zw-actief@pkn-veenendaal.nl. 
Binnenkort meer over het startweekend. 
 
Kijkcijfers dienst 26 juni 2022 
Direct: 124   Opname: 69 
 
 
 
 

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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