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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Sexagesima de tweede zondag van de Paaskring, 60 dagen vóór Pasen. 
Groen is verbonden geraakt met het ‘gewone’ leven van de kerk. 
De kleur van hoop, verwachting, groei en toekomst. 
 
Bloemengroet  
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet vanuit wijkgemeente 
ZuidWest naar mevrouw Tally van Schelven-Veening. Zij verblijft tijdelijk in 
Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75 te Wageningen. We wensen haar sterkte 
toe.  
 
30ers en 40ers - Koffie na de Kerk - 1 maart weer!  
Op elke eerste zondag van de maand drinken wij met de 30ers en 40ers koffie 
na de kerk in het Trefpunt. 
Net als iedereen ontmoeten wij graag onze leeftijdsgenoten op zondagochtend 
in de eredienst. Helaas zijn we, door onze drukke levens, niet ELKE zondag 
ochtend in de kerk te vinden. Zo lopen we elkaar mogelijk net mis.  
Daarom dit initiatief om elke eerste zondag van de maand na de dienst elkaar te 
spreken onder het genot van koffie met wat lekkers er bij. Ook onze kinderen 
ontmoeten elkaar dan bij de oppas/nevendienst /TT.  
We hopen jou op 1 maart weer te zien! :)  

 
Samen Eten in het Trefpunt. 
Op 21 februari is er weer gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier te 
ontmoeten bij de maaltijd. We beginnen om 6 uur, vanaf half zes ben je welkom. 
De minimum kosten zijn € 4,00 p.p. Graag willen we weten voor hoeveel 
mensen er gekookt moet worden, dus meld je aan. Dat kan tot en met 18 
februari bij Kitty Siebel tel.0318 514795 of kittysiebel@gmail.com  
 
 
 
 
 

Zondagsbrief 

1e jaargang, nummer 37 

Zondag 16 februari 2020,  
6de zondag na Epifanie 

mailto:kittysiebel@gmail.com


2 

 

Hoort zegt het voort 
Zaterdag 29 februari Open Huis van de wijkgemeente ZuidWest. 
Het thema is Ontmoeten en Verbinden omdat we de opening 
van de nieuwe ontmoetingsruimte vieren waarmee we de 
Petrakerk en Het Trefpunt aan elkaar verbinden. 
We willen ontmoeten om te verbinden en verbinden om te ontmoeten: 
gemeenteleden, niet gemeenteleden, gelovigen, niet gelovigen, buurtbewoners 
... iedereen is van harte welkom! 

 
 
 
 
Het programma begint om 10:00 uur en eindigt om 15:00 uur. 
Als belangrijkste programma elementen kunnen we noemen: 
 

• Rond de middag zullen ds. Tineke Wielstra en ds. Coby de Haan de nieuwe 
ontmoetingsruimte openen.  

• Een speurtocht door de kerk voor jong en oud, bestaande uit een vragenlijst 
waarvoor de antwoorden op verschillende plaatsen in de kerk te vinden zijn. 

• Koffie is een belangrijke verbindende factor tijdens ontmoetingen, zo ook 
tijdens het Open Huis.  

• Lekkers bij de koffie en een pannenkoeken lunch voor vriendenprijzen 
waarvan de netto opbrengst bestemd is voor een goed doel.  

• Diverse werkgroepen uit de wijkgemeente ZuidWest presenteren zich.  

• Boekenverkoop, zowel nieuw als 2ehands. 

• Verspreid over de dag muzikale intermezzo's.  

• De jeugd kan de hele dag koekhuisjes versieren (en opeten 🙂).  
 
Kortom voor elk wat wils, in de komende weken gaan we meer details van het 
programma onthullen. 
De feestcommissie (Marcel, Ilona, Warner, Reiny en Adri) 
  
Vooraankondiging Gemeenteavond 23 maart 2020 
Het College van Kerkrentmeesters is voornemens om op deze datum een 
gemeenteavond te beleggen. De inloop is om 19:30 en de aanvang 20:00 uur. 
De locatie wordt nog bekend gemaakt. 
De, voorlopige, agenda bevat in ieder geval 2 onderwerpen: 

• De financiële situatie van de Protestantse Gemeente Veenendaal waarin de 
opbrengst van de aktie kerkbalans is meegenomen. 

• De personele situatie, met name met betrekking tot de predikanten. 
We zullen u tijdig informeren over de definitieve plaats en agenda. 
College van Kerkrenmeesters 
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40-dagen tijd bij de kindernevendienst. 
EEN TEKEN VAN LEVEN. 
In de 40-dagen tijd gaan we met z’n allen kijken hoe een boom tot bloei komt. 
Een dorre boom die elke week een teken van leven geeft. Zou hij tot bloei 
komen? 
Kom jij ook een visitekaartje ontwerpen, een polaroid maken, uitdagende spellen 
spelen en kijken hoe mooi de boom wordt? Vanaf 1 maart elke zondag tijdens 
de kindernevendienst gaan we dit beleven. Jij bent er toch ook? 
 
Natuurlijk gaan we op palmzondag (5 april) ook  een optocht lopen 
door de kerk met onze palmpaasstokken. De stokken gaan we 
maken op 4 april in het Trefpunt! We beginnen om 15.00 en we 
zijn om 16.30 klaar. Kom je ook? Als je nog een kruis hebt liggen 
thuis neem je die dan mee? 

 
Er komt ook weer een spaarpotje met een leuke kalender om te 
sparen voor de doelen van het 40-dagen project. Onze nieuwe vriend 
Rainbow verteld jullie daar meer over. 
 

We sluiten ons project af met een leuke kinder-paasviering. Deze is op 
paaszondag 12 april tegelijk met de gewone kerkdienst, maar dan in het 
Trefpunt. Het belooft heel erg leuk te worden…maar wat hoe en wat…dat 
houden we nog even geheim. Zet de datum vast in de agenda bij papa en/of 
mama en nodig je vriendjes en vriendinnetjes vast uit. Dan hoor je snel 
meer….!! 
 
We zien je graag bij de kindernevendienst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Nieuwe boeken op de boekentafel 

• “Groene Theologie” van Trees van Montfoort verwoordt een andere kijk op 
natuur, vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat 
niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. 
Dit boek biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie! 
De huidige ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen 
én geloven. Dit boek is onmisbaar voor ieder die duurzaamheid en geloof, 
met theologie en ecologie wil verbinden. 

• “Kijken en luisteren naar Jezus” van Jos Douma en zr. Nadia Kroon e.a. 
Lectio divina kun je omschrijven als bijbellezen met je hart. Deze manier van 
lezen gaat gepaard met stilte, gebed en meditatie, zodat je met heel je hart 
kunt luisteren naar wat de Heer wil zeggen. 
In dit boek vind je veertig oefeningen in lectio divina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 het volgende bulletin kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. 
worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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