Zondagsbrief
3e jaargang, nummer 23
Zondag 5 december 2021
2e zondag advent
Mededelingen
Kleur van de zondag: paars
Populus Sion (“Volk van Sion”) is een gregoriaans introïtusgezang voor de
Mis van de tweede zondag van de Advent en tevens de naam voor
deze zondag van de Advent. De tekst van het gezang is gebaseerd op Jesaja
30:19 en 30:30 en op Psalm 80:2.
Kleur paars, kleur van ootmoed en verwachting, we zien vol hoop uit naar het
licht van Kerst.
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 de geboorte van Jezus aan Maria:
“Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Er is gebruik gemaakt
van een witte lelie (zuiverheid) en bloemen in wit en blauw (hemels en puur).
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar mevrouw Brouwers.
Bij deze tweede zondag van Advent
Vandaag lezen we dat mooie en intieme gedeelte uit Lucas, waarin de engel
aan Maria komt vertellen dat ze zwanger zal worden. Dat wordt ‘de
aankondiging’ of met een vreemd woord ‘de annunciatie’ genoemd. Over die
ontmoeting met de engel zijn door de eeuwen heen veel schilderijen gemaakt.
Wij gaan samen ook naar zo’n afbeelding kijken, maar dan naar een heel
moderne: eentje die Maria afbeeldt terwijl ze gewoon thuis bezig is.
De engel begint het gesprek met de woorden: Gegroet, Maria. Daaruit is een
bekend gebed ontstaan dat tot op vandaag nog wordt gebeden, het ‘Wees
gegroet’. Steeds blijft de persoon van Maria mensen blijkbaar bezighouden. Ook
de zanger Sting wijdt een (oud) lied aan haar, dat wij vervolgens na zullen
zingen.
Zo hopen we in lied, gebed en uitleg dichter bij het geheim te komen dat Maria
in zich draagt. Dat het ook ons mag raken en inspireren, op weg naar het Licht
van kerst.
Ds. Loes Kraan
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Vanuit de wijkkerkenraad
N.a.v. de laatste persconferentie
Gedurende de avondlockdown zullen ook in de Petrakerk geen activiteiten
plaatsvinden na 17.00 uur. Daaronder vallen ook vergaderingen; deze kunnen
online gehouden worden. Activiteiten overdag kunnen doorgaan, mits de 1,5
meter afstand gewaarborgd kan worden. Lukt dit niet, dan kan een activiteit
beter gecanceld worden. Hiermee volgen we het advies van de PKN. Wat
betreft de kerstavonddienst op 24 december zullen we later beslissen hoe we
daarmee omgaan. Daarvoor willen we eerst de ontwikkelingen even afwachten.
Nieuws over de ventilatie
De eerste fase van verbetering van de ventilatie in de
kerkzaal is gerealiseerd! Vorige week is de
afzuigventilator geplaatst, die zorgt voor de
luchtafzuiging. Om het effect hiervan te bepalen, blijven
we het CO2-niveau in de kerkzaal monitoren. De
volgende stap is het realiseren van een goede
luchttoevoer. Dit wordt gecombineerd met de aanleg
van nieuwe dakbedekking op de avondmaalsgang. Tot
het moment dat dit geregeld is, blijven enkele deuren
iets open staan tijdens de diensten. Een aantal mensen
zet zich vrijwillig in om de kosten binnen de perken te houden. We noemen hier
graag een keer hun namen: Anton Brinkman, Rien Huibers, Arend van Kampen,
Henk Roseboom, Wim Schut, Theo Zaaijer, John Zeeman en de leden van de
HVC. Allen hartelijk dank voor jullie inzet!
Carla van Maasakkers, scriba
Kerkelijk Bureau
Tussen 1 t/m 7 december is het Kerkelijk Bureau alleen
geopend op vrijdag 3 december van 9:00 – 12:00 uur.

Petrakerk beperkt open.
Wekelijks kent de Petrakerk momenten van Open Kerk zijn. Door de
afgekondigde maatregelen vanwege de Corona vervalt de avondopenstelling.
Tot nader bericht.
WEL blijven we open op de dinsdag en woensdagmiddag van 14:00 u tot 15:30
u. Er is voldoende ruimte om even te gaan zitten, mediteren of een kaarsje aan
te steken. U blijft hartelijk welkom!
Kliederkerk
Door de aangescherpte coronamaatregelen kan de aangekondigde Kliederkerkkerstviering op 19 december a.s. NIET doorgaan. In het komende kerkblad kunt
u meer hierover lezen.
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Kerstmiddag – 15 december – gaat niet door
Helaas hebben we moeten besluiten om de
kerstmiddag voor de 75+ ers te laten vervallen.
Gezien de huidige maatregelen en de toename van
besmettingen, kunnen we deze middag niet op een
verantwoorde wijze door laten gaan.
Het spijt ons dat ook dit jaar deze activiteit niet door
kan gaan.
De diaconie
Kerst-Inn op 2e kerstdag
Door de onzekerheid van de ontwikkelingen rond Corona wordt de Kerst-Inn
pas in 2022 georganiseerd. Jammer maar we moe(s)ten een keuze maken. Wilt
u letten op uw/je naaste in de buurt en de kerk? Bij voorbaat dank!
Koffie met een oortje
Onze inloopochtend kan helaas in december niet
doorgaan. We hopen dat het in januari weer is
toegestaan. De eerste datum zou dan dinsdag 11
januari zijn. In 2022 ben ik geen coördinator meer. Het stokje wordt
overgenomen door Gerrie van Ewijk.
Dick Vogelezang
Collecteren met de PGV app
Geven in de PGV-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.
Hoe gaat het in zijn werk: U gaat naar ‘Geven’. Naast uw
foto ziet u uw saldo staan (€ 0,00) en de knop
‘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 € 0,35
transactiekosten worden betaald.)
D.m.v. de plusjes (+) en minnetjes (-) kunt u aangeven
hoeveel u per collecte wilt geven.
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. Met de code
komt u op een webpagina die speciaal voor het geven aan
de collectes van onze PGV is gemaakt.
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Kerststallen: dichtbij en ver weg
Lezing door Peter en Ida Diemer, internationale
experts op dit gebied. Nu in de Petrakerk! Zowel in
de Open Kerk als live op 12 december!
Welkom om 14.00 in het Trefpunt voor een korte
levendige bijeenkomst vol informatie.
Aanmelden:
adawesterink@gmail.com of
zw-vis@pkn.nl
Workshops kerststallen maken
Op zondagmiddag 12 december om 14.45 uur in de
ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Leeftijd vanaf
12 jaar.
Onder begeleiding van een drietal experts kun je
zelf een kerststal maken. Je kunt kiezen uit
hout (Albert Kreijns) Mixed media en verf
(Maeike Versteeg) of papierkunst (Milca Duetz).
Een gezellige en veilige
georganiseerde middag waarin je kennis te maakt met een
techniek en naar huis gaat met je eigen kerststal. Meld je
bijtijds aan!
Los van of samen met de lezing om 14.00 uur. Kies je
techniek vooraf!
zw-vis@pkn.nl of jtstegenga@gmail.com
(Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro voor de
materialen die je meeneemt)
Stichting NN
Deze Stichting verstrekt al jarenlang, aan
het einde van het jaar,
levensmiddelenpakketten aan medeVeenendalers welke leven op of onder het minimuminkomen.
Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden
middelen moeten zien rond te komen. Helaas kan het dit jaar, door Corona, niet
doorgaan. Wel gaan wij bij de mensen boodschappenbonnen van Jumbo
Huibers bezorgen, zodat zij daarmee zelf de
boodschappen kunnen doen. Dit jaar
verwacht de Stichting ca. 700 bonnen te
bezorgen.
Financieel moet de Stichting leven van giften
van kerken, bedrijven en particulieren. Wilt u
ons a.u.b. financieel ondersteunen via
rekeningnummer NL95 SNSB 0922 7811 76
t.n.v. Stichting NN? Voor meer info zie
I U kunt ook doneren met de PGV app
www.stichting-nn.nl
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Adventskalender in de PGV app
We hebben de Petrus adventskalender
overgenomen in de app: groep Advent 2021.
Iedereen is automatisch lid van die groep en
daardoor ziet u elke dag in de agenda een korte
tekst.
Bij de tekst staat een link naar de Petrus site van
de PKN, bijvoorbeeld voor vrijdag 3 december

Kijkcijfers onlinedienst 28 november:
Ochtenddienst: Live 251, Opname 99
Choral Evensong: Live 54, Opname 149
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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