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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen  
Symbool voor verwachting en hoop. Periode: Het wordt gedragen in de kleine 
en de grote groene tijd door het jaar, op de zondagen en weekdagen buiten de 
kerst- en paastijd, advent en veertigdagentijd waar geen verplichte gedachtenis 
van een heilige of feest wordt gevierd. 
 

Zondag 10 oktober 4U dienst: FEEST!!! 
Verheug jij je ook al op de kinderviering 
van de 4U?  
Het is feest, dus trek je mooiste kleren 
aan en kom met een lach op je gezicht 
naar de kerk. We gaan zondag in de 
voetsporen van Mirjam, die zong en 
danste nadat het volk Israël de dans 
was ontsprongen en was bevrijd uit 
Egypte. Ook wij gaan zingen en 
dansen. Al ben je niet zo’n danser, we komen deze zondag, in ieder geval wel in 
beweging in de kerk. 
Geloven doen je niet alleen met je hoofd, en je hart, maar ook met je lijf. We 
gaan doen wat psalm 149 zingt: “Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en 
tamboerijn voor hem zingen”. Dit zijn we in onze westerse protestante kerk niet 
zo gewend, maar we kunnen het oefenen toch? 
De kinderen gaan ons hierin voor! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Lida 
van den Berg, Debussystraat 20 
 

Aandacht voor elkaar: 
Bart Rijskamp, van Hogendorpstraat 20, is deze week met een hersenbloeding 
opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Zijn situatie is ernstig. We wensen hem, 
maar ook zijn vrouw en kinderen kracht van God en hoop op herstel in deze 
onzekere en spannende tijd. 
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Zondag 17 oktober Gesprek na de dienst 
Volgende week zondag ga ik verder met onze prekenserie over het Onze Vader. 
Voor degene die hiervoor belangstelling hebben organiseer ik een nagesprek in 
het Trefpunt, aansluitend na de dienst.   Mijn bedoeling is om met elkaar te 
delen wat je hebt opgehoord, wat je heeft geraakt, en welke vragen het bij je 
oproept. Wees welkom, je kunt gewoon aanschuiven! 
Coby de Haan 

 
Laatste optreden kinderkoor “JOY” 
Vandaag zingt ons kinderkoor voor de laatste keer.  
Twintig jaar mocht ik mij dirigent noemen van het 
kinderkoor “JOY” dat begon als het kinderkoor van “De 
Goede Reede”.  
Ik heb hele generaties kinderen voorbij zien komen en in 
onze goede jaren waren dat er heel veel. Ik heb ze 
mogen leren zingen, elke vrijdagavond met de kinderen was voor mij en de 
kinderen een feestje. En daar ben ik trots op. Ik kan enorm genieten van 
zingende kinderstemmen.  
 
Na lang twijfelen heb ik besloten om het kinderkoor op te heffen. 
Op dit moment hebben we te weinig kinderen en zijn we te kwetsbaar om in een 
dienst te zingen.  Er hoeft er maar één ziek te zijn bijvoorbeeld. 
Afgelopen jaren liep het ledenaantal al terug en steeds heb ik mijn grenzen wat 
aantal betreft verlegd. 
We hebben als kinderkoor een groot repertoire opgebouwd waarvan ik nu veel 
liederen niet meer kan zingen en ook dat is jammer. Het koor is met zes 
kinderen te klein geworden. 
Het zal een groot gemis zijn voor de kerk, maar het is niet anders. 
 
Vandaag zondag zingen we nog één keer het thema is feest dus maken we er 
nog één keer een feestje van.  
Jolanda Fennema 
 
Dank 
Dank u wel voor alles wat mijn afscheid als kerkelijk werker onvergetelijk maakt: 
de mooie woorden, de kaarten, de bloemen, de cadeautjes, en niet te vergeten 
het samen zingen. 
Als gemeentelid van de wijkgemeente ZuidWest kan ik gelukkig zeggen: tot 
ziens. 
Mirande van der Wilt – Scholten  
  
Zangavond in de Open Hof 
Vanavond, 10 oktober is er weer ‘samen zingen op zondagavond’. Met 
liederen uit verschillende bundels willen we onze God de lof toezingen. De 
aanvang is 19.30 uur. Ook u en jij bent van harte welkom!! 
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Kijkcijfers onlinedienst 3 oktober: 
Direct 182, Opname 116 
 
 
Kerken met Stip  
Een heel aantal kerken in ons land (zo’n 65) dragen naast de 
ingang een bordje met dit logo. Het zijn de Kerken met Stip. 
Waarom een Stip? 
Zwervers trokken vroeger door stad en land op zoek naar 
werk, inkomen, eten of onderdak. Ze gebruikten tekens 
waarmee ze informatie aan elkaar doorgaven, bijvoorbeeld een stip, geschilderd 
op huizen en boerderijen die openstonden om hun onderdak te verlenen.  
Dat is wat kerken met een stip willen zijn. 
Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling bestaat voor ex-
gedetineerden die een nieuw begin willen maken. Geloofsgemeenschappen die 
openstaan voor iedereen. 
Kerken met Stip is een vereniging van het Rooms Katholieke en Protestantse 
justitiepastoraat in Nederland en wordt ondersteund door kerken van 
verschillende signatuur.  
Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg 
helpen naar een Kerk met Stip. 
Er wordt dan samen gezocht naar passende geestelijke hulp door een 
geloofsgemeenschap naar keuze voor na hun vrijlating. 
Een dergelijke geloofsgemeenschap biedt een geestelijk dak boven het hoofd 
en is een gemeenschap waarin de ex-gedetineerde als mens wordt 
gerespecteerd en gewaardeerd zodat deze zich gesteund weet in het soms 
moeilijke proces een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Willen en kunnen wij, wijkgemeente ZuidWest, een geloofsgemeenschap zijn 
die ook en in het bijzonder openstaat voor ex-gedetineerden en hun families als 
die vraag op onze weg komt? Willen we daaraan herkenbaar zijn? Het is niet 
een vrijblijvende zaak maar vraagt een grote verantwoordelijkheid en 
betrouwbaarheid. 
 
Om die vragen te kunnen beantwoorden heeft de kerkenraad ondergetekenden 
gemandateerd een wijkgemeenteavond te organiseren waarop we in gesprek 
kunnen gaan met mevrouw Hendrine Verkade die als diaconaal pastor 
verbonden is aan Kerken met Stip. Zij zal ons op die avond verder informeren 
over het werk van de vereniging en over de dingen die van een Kerk met Stip 
worden verwacht. 

 
Datum: Donderdag 14 oktober Aanvangstijd: 20.00 uur 
Plaats: Petrakerk, Trefpunt  
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Opgave vooraf is in deze tijd uiteraard noodzakelijk. Dat kan bij voorkeur via 
kerktijd.nl maar ook via een telefoontje naar het kerkelijk bureau (tel. 0318 
595203). 
Arend Vleeming, Tonny van Woerkom en Tineke Wielstra. 
  

 

Leven in een tijd van code rood? 

 
 

Hoe doe jij dat?  Praat mee!       

Zondag 17 oktober       14.30 

Sam Janse 

Trefpunt Dennenlaan   

jtstegenga@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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