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1e zondag na Trinitatis
Mededelingen
Kleur van de zondag : groen
De kleur van hoop, vrede, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt
verwachting uit.
We treffen de kleur aan op de gewone zondagen door het jaar
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar Gerda van Rikxoort, Goudvink 47
Aandacht voor elkaar
Mevrouw Maaike Drok, Rijsenburg 7a, heeft deze week een nieuwe knie
operatie ondergaan bij de Bergman Kliniek in Ede. Zij is inmiddels weer thuis,
Daar moet ze verder revalideren. We wensen haar beterschap.
Goed nieuws van de kindernevendienst en de oppas!
Op 13 juni, 27 juni en 11 juli is er kindernevendienst en oppas! Om meer
mensen de kans te geven in de kerk de dienst bij te wonen, hebben we besloten
dat de kinderen van de kindernevendienst de hele dienst bij ons in het Trefpunt
hun eigen bijeenkomst hebben. Samen luisteren naar een verhaal, zingen, iets
lekkers eten en drinken, elkaar opnieuw ontmoeten. Wij hebben er zin in!
De kinderen mogen via de hoofdingang naar binnen komen en meteen
doorlopen naar het Trefpunt. U hoeft hen niet op te geven, maar een mailtje is
wenselijk.
Ook de oppas kinderen zijn weer welkom. Zij mogen via de ingang aan de
Dennenlaan gebracht worden.
Let op, meld de kinderen niet aan via kerktijd, maar via een mail naar
zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl.
Alle kinderen zijn van harte welkom, ook als hun papa en mama nog niet naar
de kerk mogen!
We hopen jullie allemaal te zien!
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst.

1

Overstappen !
Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool,
Na alweer een raar Coronajaar gaan jullie
toch de overstap maken van Basisschool
naar het Voorgezet Onderwijs, een
spannende stap!
Wij, als Kindernevendienst, hebben alweer
een leuk idee voor de Overstapdienst van
zondag 4 juli as.
Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Wilma (06 46 44 54 16)
Groetjes van de Leiding van de Kindernevendienst.
PS: vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes en ooms.. weten jullie nog kids die
de overstap gaan maken en die het leuk vinden om mee te doen.. meld ze dan
bij ons aan.
Nieuws van HipHelpt Veenendaal
Afgelopen maanden hebben we veel te
maken gehad met de gevolgen van
corona. Dat was ook te zien in de soort
hulpvragen die bij ons ingediend werden.
Er kwamen bijvoorbeeld regelmatig
vragen om sociaal contact in de vorm van
wandelen, koffie drinken of bellen.
Eenzaamheid speelt ook in Veenendaal en niet alleen onder ouderen. Een
mooie rol voor de hulpbieders van HipHelpt om hier een verschil te mogen
maken.
Uiteraard komen er ook vele andere soorten hulpvragen bij ons binnen. Denk
aan hulp in de tuin, een rolgordijn of lamp ophangen, hulp bij verhuizen,
schoonmaken, administratie op orde krijgen, strijken of vervoer naar het
ziekenhuis. Onze helpdeskmedewerkers proberen alleen de hulpvragen aan te
nemen van mensen die echt hulp nodig hebben omdat ze weinig netwerk en
financiële middelen hebben om het zelf op te lossen.
In de afgelopen vijf maanden hebben we al bijna 70 hulpvragen binnen
gekregen. Vaak kunnen we een hulpbieder vinden, maar helaas komt het ook
regelmatig voor dat we geen hulpbieder kunnen vinden voor een hulpvraag. Hoe
meer vrijwilligers wij in ons bestand hebben, hoe meer kans een hulpvrager
heeft dat er geholpen kan worden.
Daarom willen wij u vragen of u vrijwilliger bij HipHelpt wilt worden. Zo kunnen
we met elkaar meer Veenendalers die hulp nodig hebben helpen en vanuit ons
christen zijn omzien naar onze buurtgenoten. Als hulpbieder kunt u helemaal
zelf bepalen of u bij een voorgelegde hulpvraag wilt helpen of niet. Helpt u mee?
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Inschrijven als hulpbieder kan heel makkelijk via onze website
www.hiphelpt.nl/veenendaal of u kunt ons bellen voor meer informatie of om u in
te laten schrijven op 0318 24 01 84.
Volg en tag ons ook op facebook of Instagram @hiphelptveenendaal en
download onze HipHelpt app.
Schrijfactie Sri Lanka: opgesloten vanwege een dichtbundel.
Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri Lanka. Een jaar
geleden werd hij opgepakt op grond van Sri Lanka’s uiterst
strenge anti-terrorismewet. Zijn arrestatie houdt verband met de
publicatie van een verzameling gedichten geschreven in de Tamil
taal.
Geen eerlijk proces.
Pas tien maanden na zijn arrestatie kreeg Ahnaf voor de eerste keer zijn
advocaat te spreken. Volgens zijn advocaat werd Ahnaf, die Tamil spreekt, in de
gevangenis gedwongen om zijn handtekening onder documenten te zetten die
hij niet begreep, omdat ze geschreven waren in een taal die hij niet kon lezen.
Ahnaf Jazeem behoort tot de moslimminderheid in Sri Lanka. Moslims, die
ongeveer 9 procent van de bevolking uitmaken, worden er steeds vaker het
slachtoffer van marginalisering en discriminatie.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 juli 2021 naar de Sri Lankaanse autoriteiten. Roep hen op om
Ahnaf Jazeem onmiddellijk vrij te laten.
Klik hier om de brief voor Sri Lanka te downloaden en af te drukken
Kijkcijfers onlinedienst 30-05-2021
Direct 263, Opname 141
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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