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12e zondag van de zomer
Mededelingen
Kleur van de zondag: groen
De kleur groen staat symbool voor leven, de natuur, vernieuwing en ook de
behoefte om te groeien.
Kerkdienst 5 september
Zondag vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer.
In verband met de nog geldende coronaregels, wordt u in de kerk naar voren
genodigd, waar op de tafel op een bord stukjes brood en bekertjes met wijn en
druivensap klaarstaan. U kunt dit zelf pakken.
Ook thuis kunt u het online meevieren door van tevoren, brood en wijn klaar te
zetten, en op het moment dat we dit delen in de kerk, kunt thuis meedoen. Ook
al zijn we dan fysiek niet samen, toch zijn we zo in Christus verbonden.
De kinderen van de kindernevendienst zijn ook aanwezig bij de Maaltijd van de
Heer. Met hen staan we stil in de kindernevendienst en het kindermoment bij het
thema “Eerlijk delen”, naar aanleiding van een filmpje.
In de dienst lezen we een wat onbekender Bijbelgedeelte Handelingen 20. Het
gaat over een jonge kerkganger Eutychus. Als de apostel Paulus op één van
zijn zendingsreizen het avondmaal viert in de gemeente in Troas, krijgt Eutychus
een ongeluk. Maar die jongen blijkt een geluksvogel te zijn….
We zijn blij dat we, evenals als vorige twee zondagen weer alle liederen samen
als gemeente mogen zingen. We zijn misschien nog wat voorzichtig, maar
samen God de lof zingen, doet ons goed! Dat doet ons samen geloven!
Ds. Coby de Haan
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar Henk te Ronde, Bergweg 66.
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De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk in Noord-Ghana
Ghanese kerk helpt jongeren aan werk
Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger
dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets van hun
leven maken. Vooral vanuit de
afgelegen dorpen in het droge
noorden van Ghana trekken
veel jongeren naar de grote
steden in het zuiden, op zoek
naar werk. Een deel heeft
succes, maar een ander deel
komt in moeilijkheden. De
kerk in Noord-Ghana wil
jongeren kansen bieden in
hun eigen omgeving. Ieder
jaar krijgen veertig jongeren
daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren.
Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een
eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil later
als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook mensen opleiden.
● Voor 200 euro wordt één jongere zes weken getraind in
ondernemersvaardigheden
● Voor 200 euro krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek
● Voor 85 euro krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te starten
Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de Ghanese
kerk om jongeren een vakopleiding bieden? Steun dit werk via de collecte voor
Kerk in Actie in onze kerk. Dank u wel!
www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.
Alle informatie over het startweekend op de website
Op de website is een aparte pagina gemaakt met alle informatie
over het startweekend met de mogelijkheid om u in te schrijven
voor de verschillende activiteiten. Startweekend informatie

Zangavond In De Open Hof
D.V. volgende week zondag, 12 september, is de eerste ‘samen zingen op
zondagavond’. Vanwege de beperkingen rond ‘corona’ starten we niet in De
Meent maar in De Open Hof. De aanvang is 19.30 uur. Ook u en jij: van harte
welkom!!
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Schrijfactie Cambodja: milieuactivisten achter de tralies.
Zes jonge leden van de milieubeweging
Mother Nature Cambodja worden vervolgd
omdat ze zich inzetten voor de natuur en
de rechten van inheemse volken. De aanklachten
tegen hen zijn complete onzin, zoals ‘het samenzweren
tegen en het beledigen van de koning’. Drie van hen
kregen al tot 20 maanden cel. Zij worden nu ook
beschuldigd van ‘opruiing’. Daar staat een celstraf van maximaal 10 jaar op.
Vast voor valse aanklachten.
De milieuactivisten voerden actie tegen de privatisering van een meer, en deden
onderzoek naar de vervuiling van een rivier. De regering zou hen daarvoor
moeten bedanken in plaats van in de gevangenis gooien.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 oktober 2021 naar de autoriteiten van Cambodja. Roep hen op om
alle aanklachten tegen de zes milieuactivisten te laten vallen en hen onmiddellijk
vrij te laten.
Klik hier om van de website de brief op te halen en af te drukken
Nigeria laat activisten op borgtocht vrij
In Nigeria zijn Larry Emmanuel, Anene
Victor Udoka, Samuel Gabriel, Henry Nwodo
en Ben Mannaseh op borgtocht vrijgelaten.
De activisten, die bekend stonden onder de naam
Dunamis5, waren opgepakt omdat ze zich volgens de
aanklacht ‘voordeden als zwervers’ en daarmee de
openbare orde zouden verstoren.
‘Amnesty International kwam voor ons op en we zijn vrij. We
zwichten niet als we voor anderen op moeten komen. Bedankt!’,
lieten de vijf activisten na hun vrijlating weten.
Kritiek op president.
Op 4 juli 2021 woonden de activisten een kerkdienst bij in het Dunamisgospelcentrum in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Ze werden daar op
gewelddadige wijze gearresteerd omdat ze T-shirts droegen met de tekst
#BuhariMustGo. Buhari is de president van Nigeria. Met de shirts protesteerden
de vijf tegen het slechte bestuur in Nigeria. Op 29 juli werden ze ervan
beschuldigd ‘zichzelf voor te doen als zwervers’ met als doel de openbare orde
te verstoren.
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Ongegrond.
Amnesty International is van mening dat de beschuldigingen ongegrond zijn en
dat de vijf activisten alleen maar vreedzaam voor hun mening uitkwamen, een
recht dat ook in de Nigeriaanse grondwet is vastgelegd. Tijdens hun detentie
hadden de Dunamis5 geen toegang tot hun advocaten en familie. Amnesty zal
zich blijven inzetten voor de vijf om de aanklacht van tafel te krijgen.

Kijkcijfers onlinedienst 29 augustus:
Direct 184, Opname 95

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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