
1 

 

Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen staat symbool voor het leven, de hoop en de toekomst, de groei en 
de oogst. De oogst is overvloedig en wij mogen er van eten. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Rijn 
van Dijk, Verwierdelaan 8. Hij heeft een heftige operatie ondergaan nadat er 
kanker is geconstateerd. We wensen hem een goed herstel en veel sterkte! 
 
Meeleven 
De 13-jarige Arjan van Ruiswijk, Dr. de Visserstraat 42, 3904 GG Veenendaal, is 
vorige week geopereerd aan zijn blindedarm. Dit is gelukkig goed verlopen en 
hij is nu weer thuis om te herstellen. Het zou leuk zijn als de jongeren onder ons 
hem een kaartje sturen!  
Zijn 5 jarige zus Jodi, kreeg een goede uitslag van de MRI-scan die zij onlangs 
kreeg vanwege haar oortje. De familie van Ruiswijk laat hierbij weten dankbaar 
te zijn voor deze goede berichten. 
 
Mevrouw E. Verschoor-van der Schaar, Edelmanlaan, is gevallen en 
geopereerd in Oostenrijk. Zij verblijft nu in Charim Revalidatie Veenendaal, Het 
Holle Goed 2, kamer 21, 3901 HB Veenendaal 
 
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Stichting NN! 
December is voor veel mensen een feestelijke maand.  
Dat niet iedereen volledig in die feestvreugde kan delen, is helaas een feit. Voor 
velen is december vooral een maand, die benadrukt hoezeer zij aan de zijlijn 
staan. Mooi dat er mensen zijn die omzien naar diegenen die het minder hebben 
getroffen. Een van de organisaties die er juist in de decembermaand voor 
anderen wil zijn, is stichting NN. 
Giften Dankzij de giften van bedrijven, kerken en particulieren, kon stichting NN 
elk jaar weer honderden levensmiddelenpakketten uitdelen. 'NN' staat voor 
'nomen nescio', ofwel: de naam onbekend. Vlak voor Kerst ontvingen zo'n 750 
gezinnen met een minimuminkomen in stilte en volledige anonimiteit een pakket, 
gevuld met bijvoorbeeld broodbeleg, koffie en conserven. Dat zouden dit jaar zo 
maar heel wat meer adressen kunnen zijn, doordat de coronacrisis veel mensen 
treft in hun baan en inkomen. Maar dit jaar, vanwege de corona maatregelen,  

Zondagsbrief 

 

2e jaargang, nummer 23 

 
Zondag 8 november 2020 
 



2 

 

 

kunnen er geen voedselpakketten worden samen gesteld, zoals anders.  
Deze keer zullen in december ‘boodschappen bonnen’ uitgedeeld worden. 
De adressen worden met toestemming van de betrokkenen aangeleverd door 
de gemeente Veenendaal en de diaconieën van verschillende kerken. 
Particulieren kunnen om organisatorische redenen geen namen doorgeven. 
Meehelpen: 
Het is heel belangrijk dat er genoeg geld binnenkomt om de gezinnen te kunnen 
verrassen! 
Dus draag bij aan de collecte op zondag 8 november a.s. 
Of maak uw bijdrage over naar NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. stichting NN in 
Veenendaal. 

Voedselbank 
Zondag 8 november 2020 gaat de tweede week van de voedsel-estafette in, de 
diaconie van onze wijkgemeente heeft toegezegd in de maand november haar 
bijdrage te willen leveren aan de plaatselijke Voedselbank. Ondanks de 
beperkingen die gelden in deze tijd, toch een oproep om ook dit jaar uw/jouw 
steentje bij te dragen! De tijden om voedselproducten in te leveren bij de 
Petrakerk (ingang Kerkewijk) zijn: 
Zondagochtend  9.30-10.00 uur   
Dinsdagavond 19.00-20.00 uur 
Woensdagmiddag  14.00-15.00 uur   
Donderdagmiddag 14.00-15.00 uur 
Op zondagochtenden kunnen wij u helaas geen plaats garanderen voor de 
eredienst, dan moet u een uitnodiging hebben van kerktijd.nl. De overige 
momenten vallen samen met de tijden van de Open Kerk. Graag een keus uit 
het onderstaande boodschappenlijstje (losse exemplaren achterin de kerk): 
Suiker, krenten en rozijnen, blikjes vis (geen haring), blikjes knakworst, 
kleine potjes uien, kleine potjes augurken, couscous, alle soorten rijst (behalve 
witte), koffiemelk, houdbare melk, gewone thee (geen smaakjes) 
droge peulvruchten (bijv. rode linzen, kikkererwten, witte bonen), olie, kleine 
potjes/blikjes groente, aardappelpuree, potjes pastasaus, blikjes leverpastei 
en blikken soep. 
Uiteraard kunt u ook een financiële bijdrage leveren in de collecte-emmer (ook 
collecte-munten) in de kerk of rechtstreeks overmaken naar de Voedselbank 
Veenendaal bank rek nr. NL46 ABNA 0577 8897 45 o.v.v. Voedsel estafette 
ZuidWest. 
Uw gaven op welke wijze dan ook zijn zeer welkom! 
Namens de wijkdiaconie Leo van Berkel (zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl) 
 
V.I.S. 
De filmvoorstelling  ‘Hors Normes’, die in het kader van V.I.S. gepland stond 
voor 10 november, is afgelast. 
 

https://app.kerktijd.nl/member/register/748b7e7d-2537-4b7b-a4d9-7565fa724b54
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Lezing Rabbijn Clary Rooda uitgesteld 
Zoals te verwachten was heeft de commissie voor Kerk en Israël de lezing die 
gepland was op donderdag 12 november uit moeten stellen. 
Ze had zich wel verheugd om naar onze gemeente te komen om het onderwerp 
“Een ecologische benadering van de Joodse spijswetten” (ECO-KASJROET) te 
bespreken. Juist nu spelen ethische principes als dierenwelzijn, fair trade en 
duurzaamheid een belangrijke rol, in de belevingswereld van jongeren en 
ouderen. 
We hebben afgesproken dat we, zodra het weer mogelijk is, een nieuwe datum 
zullen zoeken waarop deze ontmoeting wel door kan gaan. En dat laten we 
u/jou natuurlijk via weten. Wat zal het fijn zijn als wij elkaar weer mogen 
ontmoeten! 

 
Kijkcijfers onlinedienst 1 november:  
Direct: 304        Opname: 189 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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