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Mededelingen 

 
8 december -  Tweede zondag van Advent -  Kleur paars 
De kleur paars wordt gebruikt in de tijd van voorbereiding en bezinning. Paars is 
de kleur van Advent, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest.  
 
Liturgische schikking 
We sluiten met onze schikking aan bij de tekst van het project van Kind op 
Zondag: “Je krijgt het gratis, maar niet voor niets."  
Wat doen we met het Licht? Hebben we er oog voor? Delen we het met 
anderen?”Deze week wordt het al lichter, wat te zien is aan het lichtere groen en 
de twee kaarsen. Hoop op vrede. Eens komt de dag, een stralende dag! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit wijkgemeente ZuidWest naar 
mevrouw Matty Pouwer, Freule Lauta van Aysmaflat,  Kerkwijk 79. We wensen 
haar veel sterkte toe. 
 
Meeleven 
Mevr. A.A. van Antwerpen – Jonker, is weer thuisgekomen vanuit Charim 
Revalidatie. 
Mevr. W. (Mimi) Versteeg-Augusteijn, is opgenomen in ziekenhuis De Gelderse 
Vallei. Het is niet zeker of zij al van de IC af is. Ze mag voorlopig geen bezoek 
ontvangen. 
Mevr. Gerrie Bres verblijft momenteel op de intensive care in ziekenhuis de 
Gelderse Vallei waar zij twee zware operaties in haar buik heeft ondergaan.  
Zij is helder, maar haar gezondheid is zeer kwetsbaar. Voorlopig is geen bezoek 
mogelijk.  
Mevr. Immy van den Hoorn- de Bondt, verblijft in Ziekenhuis de Gelderse Vallei 
en wordt daar onderzocht en behandeld voor een flinke nierbekkenontsteking.  

 
Collecte Heilig Avondmaal, vandaag 8 december 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Stichting NN. Deze Stichting 
verstrekt al jarenlang, aan het einde van het jaar, levensmiddelenpakketten aan 
mede-Veenendalers die leven op of onder het minimum inkomen.  
Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden 
middelen moeten zien rond te komen. Dit jaar verwacht de Stichting ca. 750 
pakketten rond te brengen.              (vervolg op pagina 2) 
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Financieel moet de Stichting leven van giften van kerken, bedrijven en 
particulieren. Uw bijdrage kan ook overgemaakt worden op rek.nr.  
NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. Stichting NN. 
Voor meer info zie www.stichting-nn.nl  
 
Aanwijzingen bij de avondmaalsviering 

De pijltjes in de 
vakken geven aan 
waar u de rij uitkomt. 
Er zijn 2 uitdeelpunten 
van brood en wijn in de 
Avondmaalsgang. 
Afhankelijk van waar u 
zit, volgt u de route 
langs B1 en W1 of B2 
en W2 om brood en 
wijn te ontvangen. De 
lange pijlen geven de 
richting aan. In het 
middenpad, tussen 
de banken en 
stoelen, vormt u al 2 
rijen. Vervolgens 
gaat u aan de andere 
zijde van uw vak de 
rij weer in. Zo komt u 
weer op uw plaats 
zonder voor anderen 
langs te moeten. De 

achterste rijen van de korte banken sluiten aan bij de rij die op dat moment het 
kortst is. Let op de aanwijzingen van de  ambtsdragers. 
 
Advents/Kerstsamenzang 
Vanavond is er een grote Advents- en Kerstsamenzang in De Meent. 
Aanvang: 19.30 uur. Orgel, piano en trompet ondersteunen de samenzang van 
liederen uit verschillende bundels. De avond duurt tot ca. 20.50 uur en 
halverwege pauzeren we een kwartier met koffie/thee en iets lekkers erbij. Komt 
u, kom jij ook meezingen, tot eer van onze God? Komt allen tezamen, jubelend 
van vreugde...! 
 
Uitnodiging  voor: “Koffie met een Oortje”  
Op dinsdag 10 december a.s. bent U weer 
welkom voor koffie met iets lekkers in de grote zaal 
van de “Eglantier”, tussen 9.30 en 11.30 uur . 
Heeft U vervoer nodig, dan kunt U mailen of bellen naar Dick  
Vogelezang, mail dick.vogelezang@xmsnet.nl of tel. 516203. 

http://www.stichting-nn.nl/
http://www.stichting-nn.nl/
mailto:dick.vogelezang@xmsnet.nl
mailto:dick.vogelezang@xmsnet.nl
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Hallo jongens en meisjes van de basisschool!  
Ook dit jaar hebben wij weer een knutselzaterdag! Ja, je leest het goed. Op 
zaterdagmiddag naar de kerk voor een gezellige middag met leeftijdsgenootjes 
en knutselactiviteiten. Daar heb jij toch ook zin in? 
Je bent welkom op zaterdagmiddag 14 december van 13.30 uur tot en met 
15.30 uur  in het Trefpunt. Wij hebben weer leuke dingen bedacht die we samen 
met elkaar gaan knutselen ter voorbereiding op de kerstdagen. 
Wij hebben er zin in!   Groetjes, leiding van de kindernevendienst. 
 
Wandeling ZuidWest december 2019  “De Heerlijkheid Hemmen” 
Zaterdag 14 december a.s. gaat de wandeling door de Heerlijkheid Hemmen in 
de Over- Betuwe. Als een parel in de Betuwe ligt Landgoed Heerlijkheid 
Hemmen verscholen in de bossen van het vroegere kasteel. Hemmen biedt rust, 
ruimte en natuur met een pittoreske dorpskern, een prachtig in Engelse 
landschapsstijl aangelegd kasteelpark, een bijzondere kasteeltuin en 700 ha 
land en bos. Over het landgoed lopen wandelpaden waarvan we 8,5 km. gaan 
lopen. De wandeling start bij de molen van Hemmen.  
Terug door mooie statige lanen naar het oude kerkje en dorpspleintje waar we 
eindigen bij de Oude School voor de koffie. 
Op deze wandelzaterdag is rond het dorpspleintje een kleine kerstmarkt voor 
een aantal goede doelen, waar we ook even rondkijken. 
De lengte van de wandeling is ca 8,5 km. Start om 9.30 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de Petrakerk aan de Dennenlaan. 
U kunt uw deelname opgeven uiterlijk vrijdag 13 december 18.00 uur, liefst per 
mail : dick.vogelezang@xmsnet.nl  of tel: 516203 
 
15 December  vindt er een Top 2000 kerkdienst plaats in Wijkkerk de Open Hof. 
Aanvang: 19.30 uur  Inloop: vanaf 19.00 uur 
Een mooie dienst, onder leiding van Bram Rebergen, waarin Top 2000 muziek 
centraal zal staan in combinatie met het christelijk geloof! 
De band Connected zal deze avond diverse Top 2000 nummers ten gehore 
brengen.Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een 
drankje nog gezellig na te praten. Welkom!! 
 
Kerstmiddag ouderen 

Evenals voorgaande jaren organiseert de diaconie  op  dinsdag 17 december 
a.s. van 14.30 u tot ca 17.30 u een ontmoetingsmiddag voor ouderen in het 
Trefpunt/Petrakerk. Op deze middag willen wij samenkomen rondom Kerst, en 
vooral elkaar ontmoeten. Vanaf 14.15 uur  bent u welkom. We hebben een 
gezellige middag voor u in petto, waaronder ook de nodige hapjes en drankjes. 
Achterin de kerk ligt een intekenlijst, daarop kunt u uw  gegevens invullen en of 
u opgehaald wilt worden. Telefonisch of per mail opgeven kan ook bij Leo van 
Berkel , tel. 0318-529503, e-mail: vanberkel102@gmail.com.  (In verband met 
de voorbereidingen bij voorkeur uiterlijk di 10 december)  
We hopen dat u deze kans wilt benutten om elkaar te ontmoeten. 
 

mailto:dick.vogelezang@xmsnet.nl
mailto:dick.vogelezang@xmsnet.nl
mailto:vanberkel102@gmail.com
mailto:vanberkel102@gmail.com
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Festival of nine Lessons & Carols 
Door Cantorij Zuid-West o.l.v. Guus Fennema 
Organist: Bert Wisgerhof. 
Petrakerk, zondag 22 december om 16:00 uur (Kerk open 15:30 uur) 
Gratis entree (Collecte na afloop). 

 
Kom voor een mooie muzikale inleiding op Kerst naar deze Nederlandstalige 
uitvoering van negen lezingen, afgewisseld met negen antwoordliederen.  
In 1918 werd het concept voor dit type viering door Eric Milner-White aangepast 
voor gebruik tijdens een dienst op kerstavond in de kapel van King’s College in 
Cambridge. Daarin werd – in negen korte Bijbellezingen uit Genesis, de 
profetische boeken en de evangeliën – het verhaal verteld van het paradijs, de 
belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen werden 
afgewisseld met het zingen van kerstliederen, gezangen en koormuziek.  
In de loop der jaren verspreidde het Festival of Lessons and Carols zich over heel 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook elders in de wereld hebben deze 
Festivals zich, als opmaat naar Kerst, een vaste plaats verworven in veel lokale 
kerkelijke gemeenten. Tegenwoordig wordt ook uit het nieuwe testament gelezen. 
De cantorij heeft gekozen voor een uitvoering met veel Nederlandstalige 
liedteksten uit het liedboek 2013, met name uit het werk van Sytze de Vries. 
 

Ontmoeten is leuk, ontmoeten mét koffie is leuker 
Petrakerk, een nieuwe start. 
Waarschijnlijk zal in januari 2020 de nieuwe ontmoetingsruimte gereed zijn 
zodat we deze gezamenlijk in gebruik kunnen nemen. 
Het voornemen is om in deze ruimte koffie te drinken voor- en na de dienst. De 
schuifwand naar Het Trefpunt geeft de mogelijkheid om de oppervlakte van de 
ruimte aan te passen aan de behoefte en zal vrijwel zeker na de dienst gebruikt 
gaan worden. 
In de loop van 2020 zullen de huidige vaste kosters Barend en Thijs hun 
werkzaamheden na vele jaren beëindigen en staan wij met z’n allen voor de 
uitdaging om hun lege plaatsen op zondag door vrijwillige kosters in te vullen. 
Om deze veranderingen op te vangen is er behoefte aan uitbreiding van het 
aantal vrijwilligers die deze zaken op willen pakken. Concreet gaat het om: 
• Mensen die op zondag dienst willen doen als koster 
• Iemand die als coördinator voor de koffie voor de dienst op wil treden (rooster 
maken) 
• Mensen die voor de dienst koffie willen schenken 
• Mensen die na de dienst koffie willen schenken 
Voor alle functies zijn al een aantal mensen beschikbaar doch is uitbreiding 
noodzakelijk om het aantal keren dat men aan de beurt is beperkt te houden. 
Wilt u meer informatie of wenst u zich direct op te geven stuur dan een mailtje 
aan: 
Zw-ouderling-vz2@pkn-veenendaal 
Ontmoeten is leuk, ontmoeten mét koffie is leuker 
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Schrijfactie Pakistan: professor vast voor verzonnen aanklachten. 
Professor en mensenrechtenverdediger Muhammad Ismail steekt zijn 
kritiek niet onder stoelen of banken. Hij is kritisch op het Pakistaanse 
leger en op de behandeling van zijn dochter, een bekende 
vrouwenrechtenactivist. Dit komt hem mogelijk duur te staan. Hem 
hangt een gevangenisstraf van 7 jaar boven het hoofd voor ‘haatzaaien’ en het 
verspreiden van ‘onjuiste informatie’ via sociale media. 
Familie onder surveillance. 
Muhammads dochter Gulalai is een zeer bekende activist die zich inzet voor 
vrouwenrechten en de rechten van de Pashtun, een minderheidsgroep in 
Pakistan. Op 22 mei klaagden de autoriteiten haar aan voor laster en terrorisme 
vanwege een speech die ze gaf tijdens protesten na de verkrachting en dood 
van een Pashtun meisje. Ze ontvluchtte het land de dag erna en vroeg asiel aan 
in de VS. Sindsdien wordt de familie Ismail voortdurend in de gaten gehouden 
en lastiggevallen. 
Op 24 oktober ging Muhammad Ismail naar de rechter met het verzoek een 
politieonderzoek tegen hem, zijn vrouw en dochter te laten vallen. Onbekende 
mannen pakten hem op de stoep van de rechtbank op. Een dag later pas 
hoorde zijn vrouw officieel dat hij gevangen was gezet en aangeklaagd. 
Muhammad Ismail is 64 en kampt met gezondheidsproblemen. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 januari 2020 naar de autoriteiten in Pakistan. Roep hen op 
Muhammad Ismail onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en hem en zijn 
familie met rust te laten. 
 
“Write for Rights” zaterdag 14 december 
Schrijf een brief, verander een leven ! 
Ieder jaar rond 10 december, de Dag van de Rechten van de 
Mens, vraagt Amnesty mensen in de hele wereld om brieven te 
schrijven aan presidenten, ministers en koningen. Ze vragen om 
gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze 
zijn, die vastzitten om hun mening, die gemarteld worden om wat ze geloven. 
De stapels brieven zijn van enorme waarde. De mensen voor wie geschreven 
wordt en hun families voelen zich gesteund. Wetshandhavers worden 
opgeroepen de in de Verenigde Naties in 1948 vastgelegde ‘Rechten van de 
Mens’ te respecteren. Zoals voor ieder mens het recht op godsdienstvrijheid, 
een plek om te wonen, een gezonde en veilige leefomgeving, een eerlijke 
rechtspraak en een verbod op discriminatie en racisme. 
In Veenendaal kan geschreven worden op zaterdag 14 december van 10.00 tot 
17.00 uur in de Cultuurfabriek. Voorbeeldbrieven liggen klaar en schrijfmateriaal 
is aanwezig. Kinderen kunnen ook groetenkaarten schrijven en versieren. 
Meer informatie: Betty Valkenburg, betty.valkenburg@hotmail.com tel:516607 
 
Gezocht: Voor een gemeentelid die woont in de Meent zijn we op zoek naar een 
vrijwilliger die om de 2 weken 2 uur wil schilderen met deze bewoner, liefst op 
de woensdagmiddag.  Informatie bij Trudy van Dijk.  

mailto:betty.valkenburg@hotmail.com
mailto:betty.valkenburg@hotmail.com
tel:516607
tel:516607
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
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Nieuwe boeken op de boekentafel met het oog op Kerst  
*   “Dicht bij Jezus met Kerst” van Sarah Young is een prachtig uitgevoerd 
dagboek om speciaal te lezen tijdens Advent, de Kerstdagen en t/m 
nieuwjaarsdag. Vijftig overdenkingen die je hart en je gedachten richten op God. 
*   “Zoeken naar het goede leven” van de huidige Theoloog des Vaderlands 
Stefan Paas. “Als geesteswetenschappers (inclusief theologen mensen niet 
kunnen helpen om gelukkiger,  rechtvaardiger en zinvoller te leven, waartoe zijn 
zij dan op aarde?” 
*   “Rebible” van Inez van Oord, gaat over de ontdekking van vergeten verhalen. 
Inmiddels al de vierde druk. Zeer de moeite van het lezen waard! 
*   “Verdiep je in: Het kerstverhaal” Een bijbelstudie  van Peter Ben Smit. Het 
gaat vooral om het kijken met andere ogen. Laat je verrassen! 
*   “Eén kerk, weg uit de verdeeldheid” van Dr. Bert Loonstra. Dit boek is 
geschreven uit verlangen naar de eenheid van Christus, zoals in het 
hogepriestelijk gebed. Ja, wie zou dat niet willen?! 
*   “Jaarkalender 2020, een jaar met Toon” met nooit eerder gepubliceerde 
teksten van hem! 
Kom vooral eens kijken bij de boekentafel in Het Trefpunt, want ook vorige week 
waren er al vele Kerstboekjes te zien, en evt. ook te bestellen. Wij zien u graag, 
ook als u niet van plan bent om wat te kopen! 
 

Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 
Voor in de wijk rondom de Cavansalaan / Edelmanlaan / 

Ritmeesterlaan tot aan de Uiverstraat zijn wij m.i.v. begin januari 
op zoek naar een  bezorger, en voor de andere wijken willen we graag nieuwe 
namen op de wachtlijst. Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een 
kleine vergoeding voor.                                                                                                                
Als je denkt: dit lijkt me wel wat………..geef je dan op per telefoon of mail, maar 
als je eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het 
Kerkelijk Bureau. 
tel. 595203  of  e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 
 

 
Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op website van de 
wijkgemeente ZuidWest. Ook kunt U daar deze dienst later nog eens bekijken. Beluisteren, en 
bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl   

Wilt u een geluidsopname van de dienst op CD? Informeer dan, zo mogelijk vóór, of direct na de 
dienst bij de regietafel achter in de kerk. 

 
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
 

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verzonden naar 
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl
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