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Mededelingen 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Achterberg, tijdelijk revaliderend bij Elias te Bennekom. 
 
Bedankt! 
Heel veel dank voor de bloemen van de kerk: een mooie Amaryllisbol waar drie 
stengels uitkwamen met elk 5 bloemen! Prachtig! 
Ook veel dank voor alle blijken van medeleven  na het overlijden van mijn zoon. 
Het doet, ons als gezin, goed te weten dat er zoveel lieve mensen zijn  die met 
ons meeleven. 
Joke van Bottenburg 
 
Bevestiging ambtsdragers 
De wijkkerkenraad is blij dat Dick Rovers en Diederik Blok bereid zijn het ambt 
van diaken op zich te nemen. We zijn ook heel blij dat de volgende 
ambtsdragers hun ambtstermijn willen verlengen: 
Adri Cardol (ouderling-kerkrentmeester) 
Alina Keijman-Slok (diaken) 
Evelien Veenhof-Gerritsen (diaken)  
De (her)bevestiging in het ambt zal plaatsvinden op zondag 22 januari. 
Bezwaren tegen de (her)bevestiging van één of meerdere gekozenen kunnen, 
schriftelijk en ondertekend, tot maandag 16 januari worden ingediend bij de 
scriba.  
Ook zullen in het ambt bevestigd worden: Pieter Boersema en Daniël Feenstra 
als ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht in de functie van 
respectievelijk scriba en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. 
Zie hiervoor ook het bericht van de Algemene Kerkenraad in Samen Eén nr. 21.  
 
Kom jij de werkgroep Eredienst versterken?  
Voor de werkgroep Eredienst zijn we nog op zoek naar iemand die daar als 
ambtsdrager (ouderling) in wil participeren. Deze werkgroep staat voor de 
uitdaging vorm te gaan geven aan vernieuwing van de liturgie, waarbij het 
concept van Verbindend Vieren het uitgangspunt is. Lijkt het jou leuk om 
daaraan mee te werken?  
Neem dan voor meer informatie contact op met Margreet Hagelstein  
(zw-ouderling-bo1@pkn-veenendaal.nl/06-12238103).  
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We zien uit naar je reactie! 
Carla van Maasakkers, scriba  
 
Diaconale collecte zondag 8 januari 2023 

Zondag is de diaconale collecte bestemd voor 
Ondersteuning Gemeenten PKN.  Binnen de 
Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers 
actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt 
plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en 
van bestuur tot beheer. 
Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk 
dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun 
taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een 

vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun 
kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.                     
Van harte aanbevolen! 
 
Dietrich Bonhoeffer 
 

Hoewel het al meer dan 75 jaar geleden is dat de 
jonge theoloog Dietrich Bonhoeffer in het 
toenmalige nazi-Duitsland met geweld om het leven 
werd gebracht, zijn de vragen die zijn denken en 
theologiseren oproepen uiterst actueel. 
Zijn spiritualiteit, -waaruit o.a. zijn gedachten over de 
verhouding kerk en overheid en zijn gedachten over 
het belang van de gemeenschap van de kerk 
voortvloeien-, kortom de eenheid van geloven en 
leven kunnen ons bijzonder inspireren. 
In een drietal bijeenkomsten willen we ons verdiepen 
in het leven en werk van Bonhoeffer en daarover met 
elkaar in gesprek komen. 
Hiermee pakken we de draad weer op van de 

besprekingen die voor de coronacrisis begonnen. 
Data: woensdag 18 januari, woensdag 1 februari en woensdag 15 februari. 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur 
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 
Leiding: ds. Aafke Rijken en ds. Tineke Wielstra.   
Opgave: ds. Aafke Rijken, e-mail ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
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PGV-Snertwandeling 

Zaterdag 14 januari 2023 vindt 
weer de maandelijkse  
PGV-wandeling plaats. De 
wandeling is deze keer 
ongeveer 8 km. 
De start is niet, zoals 
gebruikelijk ’s ochtends, maar 
om 14:00 uur ’s middags 
vanaf de Petrakerk. Daar 
vandaan wordt naar de Groene 
Entree/Prattenburg gelopen.  
Tegen 16:30 hopen we terug te 

zijn bij de kerk, waar in het Trefpunt koffie/thee en daarna een snertmaaltijd 
klaarstaat. Indien hieraan wordt deelgenomen zijn de kosten 5 euro p.p. Graag 
bij meewandelen aangeven of u hiervan wel/geen gebruik maakt en zo ja, met 
hoeveel personen. Nb.: neem contant geld hiervoor mee. 
Opgeven voor deze wandeling kan, i.v.m. voorbereiding van de snertmaaltijd, 
tot woensdagavond 11 januari 20:00 uur per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-
veenendaal.nl.  
of telefonisch bij Geert Flobbe tel. 06 25577943  

 
Schrijfactie China: geef journalist Huang Qi medische hulp 

Journalist Huang Qi zit een 
gevangenisstraf uit van 12 jaar, alleen 
omdat hij een website over 
mensenrechtenschendingen in China 
beheerde. Hij zit sinds 2016 vast. Huang 

is ernstig ziek en heeft dringend hulp nodig. Maar 
de gevangenisautoriteiten weigeren dit. Al voor zijn 
detentie leed Huang aan nierfalen, een waterhoofd 
en aandoeningen aan zijn hart en longen. In de 
gevangenis kreeg hij ook een ernstige schildklieraandoening. Dit maakt hem 
heel kwetsbaar. Medische zorg krijgt hij niet. Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 
februari 2023 naar de gevangenisdirecteur.  
Roep hem op om Huang Qi onmiddellijk vrij te laten. Ook moet Huang Qi 
dringend medische zorg krijgen. Klik hier om de brief af te drukken. 
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Kijkcijfers 
Oudjaarsdienst 31 december 2022 Direct: 43    Opname: 71 
Nieuwjaarsdienst 1 januari 2023     Direct: 109  Opname: 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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