Zondagsbrief
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Zondag 31 oktober 2021
7e zondag van de herfst
Mededelingen

Kleur van de zondag: groen
Groen staat voor hoop en hoop op het eeuwig leven.
In de liturgie wordt groen gezien als de kleur van het toeleven naar de
eerstvolgende feestdag of gedachtenis.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar de heer Nuyt Visser.
Filosofisch café In Veenendaal.
Afgelopen week zijn wij met een groep vanuit de PGV naar het filosofisch café in
Ede geweest. Om te kijken hoe het daar gaat en ons te oriënteren op de
mogelijkheden om dit ook in Veenendaal op te zetten.
Op zondag 31 oktober (vandaag!) gaan we in het Trefpunt van de Petrakerk met
elkaar in gesprek over dit plan.
We zullen dan met elkaar spreken en ook enkele oefeningen doen in filosoferen
en kijken wat dit voor ons betekent.
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen op 31 oktober om 15.00
uur
Opgeven kan (hoeft niet) bij Paul Stegenga paulstegenga@gmail.com
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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

“Meer is beter challenge.”
Deze week (31 okt tot 7 nov)
Je hebt net een pak broodmix gekregen, nu is het de
bedoeling dat dit meer boodschappen worden.
Je gaat proberen om het pak broodmix te ruilen om zo meer boodschappen te
krijgen die op de lijst van de voedselestafette staan.
Is het gelukt, probeer het dan weer verder te ruilen en ga zo door tot dat je
hopelijk meer boodschappen krijgt.
Dat ruilen kun je doen met wie je maar wilt en je kunt uitleggen dat we dit doen
voor de voedselbank waar gezinnen boodschappen komen doen zonder dat ze
het hoeven te betalen.
Neem de boodschappen mee de eerste volgende keer dat je naar de kerk komt
en dan mag je ze in de boodschappenkar leggen of meenemen naar de
kindernevendienst.
Was je er niet bij in de kindernevendienst en wil je toch graag mee doen of heb
je vragen, stuur even een mail naar gerda@rikxoort.net en dan kun je een pak
komen ophalen of vraag je ouders of je een pak mag kopen.
We wensen jullie veel plezier.
Groetjes, de leiding van de Kindernevendienst;
Anouk, Marion, Sabine, Wilma, Wijny, Judith, Sukariyah, Jolanda en Gerda.
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Bijeenkomst nieuw ingekomenen.
Donderdag 11 en 18 november a.s. zijn er
kennismakingsavonden voor nieuw ingekomenen van
wijkgemeente ZuidWest 2021.
11 november: nieuwe gemeenteleden afkomstig van
buiten Veenendaal,
18 november: nieuwe gemeenteleden vanuit een
andere kerkelijke gemeente in Veenendaal.
Tijdens deze avonden is er gelegenheid om nader kennis te maken met de
wijkgemeente, het kerkgebouw en andere gemeenteleden.
De avond start om 20.00u in het Trefpunt en om 21.30u hopen we af te sluiten.
Mocht u voor een van deze avonden geen persoonlijke uitnodiging ontvangen
hebben, maar wel tot de beoogde doelgroep behoren, dan bent u natuurlijk van
harte welkom!
Aanmelden voor deze avonden bij Roselie Minderhoud,
e-mailadres; zw-ouderling-vz4@pkn-veenendaal.nl
Mocht u verhinderd zijn op genoemde data, maar het op prijs stellen een
volgende keer aanwezig te zijn, mail dan uw gegevens naar bovenstaand
emailadres.
Coby de Haan, Roselie Minderhoud
Welkom aan nieuwe gemeenteleden.
Fijn dat we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten bij verschillende
activiteiten en bijeenkomsten en tijdens en na de kerkdiensten.
Ook op deze momenten is het waardvol, wanneer we als gemeente een nieuw
gemeentelid persoonlijk welkom kunnen heten en onder het genot van een
kopje koffie of thee kunnen kennismaken.
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
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Vacature twee jeugdouderlingen
Samenwerken aan een bruisende jonge gemeente?
Sluit je aan bij ons enthousiaste team!
We werken samen met alle vrijwilligers in het jeugdwerk in onze gemeente. We
zijn een luisterend oor en we zijn niet bang om onze handen te laten wapperen.
Wat wordt er van jou verwacht:
- Beleid uitzetten in het jeugdwerk
- Creatieve ideeën voor de toekomst
- Bouwen aan een veilige en interessante plek voor onze jeugd
- Handen en voeten geven aan je geloof
Wil je meer weten? Mail of app: 06-49614281/ zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl
We drinken graag een kop koffie met jou!
Jolanda van de Pest & Marthe Stegenga
Altijd al eens kerkrentmeester willen zijn?
Dan is dit nu jouw/uw kans! Met ingang van januari is er in de wijkraad
kerkrentmeesters plaats voor 2 nieuwe ambtsdragers. Heb(t) jij/u hart voor onze
(wijk)gemeente en ook wat verstand van financiële zaken? Dan zouden we
graag gebruik maken van jouw/uw expertise.
Voor meer informatie mag je/u mailen met
Ton Keijman zw-voorzitter1@pkn-veenendaal.nl
We horen graag van je/u!
Collectemunten
Komt u ook steeds vaker weer in de kerk?
Denkt u dan aan de collecte schaaltjes
achterin de kerk? Er zijn nog steeds
collectemunten 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
Namens de diaconie, hartelijk dank voor u gift.
Kijkcijfers onlinedienst 24 oktober:
Direct 163
Opname 77
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plek komen.

Gezin gezocht!
Voor de zomervakantie heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal een
oproep gedaan aan gezinnen om zich aan te melden als gastgezin. Er zijn
verschillende reacties op gekomen waarvoor dank!
De vraag naar gezinnen die andere gezinnen willen ondersteunen is groot.
Op 10 november 2021 organiseert de gemeente Veenendaal samen met het
Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal daarom opnieuw een
informatieavond over pleeg- en gastgezinnen.
Wat houdt pleegzorg precies in? Wat is het verschil tussen een pleeg- en
gastgezin? Wat komt erbij kijken? Hoeveel tijd kost het?
Tijdens deze informatieve avond komen verschillende aspecten van pleegzorg
en gastouderschap aan bod. Er worden onder andere interviews gehouden met
zowel een gastouder als een pleegouder. Zij vertellen over hun ervaringen en
geven u een realistisch beeld van wat het inhoudt om pleeg- of gastouder te zijn.
Na de interviews is er gelegenheid om vragen aan de ouders te stellen.
Verder zal Charissa Bakema spreken. Zij is zelf pleegouder en verbonden aan
het lectoraat Jeugd en Gezin van Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast zullen
er stands van verschillende organisaties zijn waar bezoekers meer informatie
kunnen krijgen over pleegouder of gastouder worden.
Aanmelden
De avond is van 19.30 uur tot 22.00 uur in DownTown Veenendaal.
Bent u geïnteresseerd? Aanmelden kan via gezingezocht@veenendaal.nl
POST BEZORGER GEZOCHT
Voor de wijk Noord en Oost zijn wij op zoek naar een
nieuwe postbezorger.
Het gaat om de te bezorgen post welke wij vanaf het
kerkelijk bureau in Veenendaal te bezorgen hebben,
zoals collectemunten acceptgiro’s, brieven en meer
van dat soort post. Dat scheelt ons als kerk veel
postzegels namelijk. Het gaat gemiddeld op dit
moment om max 10
postadressen per 2 weken,
maar voor as week hebben
we er wel 30 liggen om te bezorgen.
De post zou dan in de ochtend, vanaf dinsdag t/m
vrijdag op het kerkelijk bureau opgehaald kunnen
worden.
Stel dat je denkt: Dit lijkt mij wel wat, of je wil meer
weten, neem dan contact op met: Lidy Kroon, op
595203, of kom langs op het kerkelijk bureau.
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Boodschappenlijstje voedselestafette Wijkgemeente Zuidwest
November 2021
Coffeecreamer
Tandenborstels voor volwassenen
Kilo pak suiker
Zakken soep (geen blikken!)
Pot/blik bruine bonen
Pot of blik witte bonen met snijbonen
Champignons in pot of blik
Asperges in pot of blik
Witte bonen in pot of blik
Boerenkool in pot of blik

Spinazie in pot of blik
Velderwtjes in pot of blik
Kapucijners in pot of blik
Peer in pot of blik
Ananas in pot of blik
Perzik in pot of blik
Mandarijn in pot of blik
Abrikoos in pot of blik
Kleine blikjes fruit cocktail
Houdbare melk
Vuilniszakken

Als extra zamelen we pepernoten in voor de kinderen die bij de voedselbank
komen. Dit zijn 137 kinderen tussen de 0 en 17 jaar. Een zakje van ongeveer
250 gram is fijn.
Het zou heel erg leuk zijn als u/jij daar een persoonlijke groet op zet of een
leuke tekening. De kinderen krijgen dit in de maand november als extraatje mee
bij de voedselbank!
De inzamelmomenten zijn;
Elke zondag, in november, voor en na de dienst
Elke donderdag, in november, tijdens de open kerk van 19.00 tot 20.00 uur.

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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