Activiteiten Agenda voor de komende weken:

2 november 2018
Vanaf vrijdag 2 november
Morgengebed
Nadat we in oktober elke dinsdag en vrijdag in de Westerkerk bij elkaar kwamen, komen we
vanaf vrijdag 2 november voor het morgengebed in West, -samen met de Westerkerk en de NGK-,
bij elkaar in de consistorie van De Goede Reede.
Tijd: 8.45 u. – 9.05 uur. Iedereen is weer van harte welkom.
Zondag 4 november
Start van de Voedselestafette…doet u ook mee?!
Vandaag start in onze beide wijkgemeenten de Voedselestafette. De voedselbank in Veenendaal
verzorgt wekelijks rond de 180 voedselpakketten. De levering van producten door bedrijven en
supermarkten in Veenendaal is hiervoor niet toereikend. Om de voedselvoorraad op peil te houden
doet de voedselbank daarom ook een beroep op de kerken. Het streven is dat elke maand 2 kerken
een inzamelingsactie houden. We hebben al eerder aan de voedselestafette deelgenomen en dat
bleek een groot succes! Omdat de nood in onze woonplaats hoog is, willen we ook dit jaar onze
bijdrage leveren.
Heeft u nog geen flyer met producten die we inzamelen? Deze is af te halen bij de inzamelingstafel.
Het is ook mogelijk een tas te lenen om de boodschappen in te doen. De hele maand november
kunnen er in beide kerken elke zondagmorgen producten worden ingeleverd. Daarnaast is er ook
inzameling op de maandagavonden van 18.45 – 19.45 uur, zowel in De Goede Reede als in de
Petrakerk.
Wilt u liever geld doneren? Op de inzamelingstafel staat daarvoor een collecte-emmertje. Aan het eind
van de maand koopt de diaconie van het geld producten waar een tekort aan is.
Boven de voedselbank is ook een kledingbank voor cliënten van de voedselbank. Gaat u uw
kledingkasten binnenkort opruimen? Dan kunt u nog goede, bruikbare kleding en schoenen (voor jong
tot oud) inleveren op de Gilbert van Schoonbekestraat 75; van maandag tot donderdag tussen 10.00
en 14.00 uur en op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Ook welkom zijn: tassen, sieraden, mutsen,
sjaals, handschoenen, dekbedovertrekken, hoeslakens, handdoeken, washandjes, ondergoed, sokken
en knuffels.
Door de voedselbank te steunen helpen we mensen die leven onder het bestaansminimum. Armoede
is dichterbij dan u wellicht denkt; het kan ons allemaal overkomen. De diaconie beveelt de
voedselestafette dan ook van harte bij u aan. Laten we er met elkaar een geslaagde actie van maken!
Dinsdag 6 november
Verdriet is een werkwoord
Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid, idealen, een zwangerschap. Verdriet
hebben omdat je kinderloos of alleen bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en
rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken. Sommigen zeggen dat het een weg is die je moet
afleggen. Maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat er niets
verandert, dat je steeds in hetzelfde kringetje ronddraait. Maar dikwijls, als je goed kijkt, kan het zijn
dat je perspectief toch wat veranderd is. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan je
voorschrijven hoe dat moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen. Christenen geven
geen antwoord op alle vragen over kwaad en lijden, maar hebben wel genoeg antwoord om het met
die vragen uit te houden. Ds. Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger in het St. Antonius
Ziekenhuis, locatie Woerden en Nieuwegein
Dinsdag 6 november, in De Goede Reede, 20.15 – 21.45 uur
Contact: Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com
Iedereen is van harte welkom!
Woensdag 7 november
Vesperdienst – Dankdag
De taakgroep Liturgie & Eredienst nodigt u uit voor de vesperdienst, hier in de Petrakerk, op dankdag:
woensdag 7 november aanstaande.
Om 19:30 uur 's avonds zal er een korte viering zijn met zang, stilte en gebed.
Deze dienst wordt geleid door Trudy van Dijk.
De muzikale ondersteuning is in handen van Guus Fennema.
(vervolg agenda - zie volgende pagina)

Donderdag 8 november
Kwetsbare Liefde
De kerk, de islam en de drie-enige God. In 2017 publiceerde Bernhard Reitsma, hoogleraar aan de
Vrije Universiteit een boek onder de bovenstaande titel. Daarin schetst hij een bijbels-theologische
visie op de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam.
Reitsma ontrafelt deze complexe verhouding, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt uit
hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk
tegelijk missionair én profetisch zijn?
Over de thema’s van dit boek komt hij bij en met ons spreken.
Donderdag 8 november, in een zaaltje van de Petrakerk/ingang Dennenlaan
20.00 – 22.00 uur, vanaf 19.45 koffie
Aanmelding: G. Hörchner, ghorchner@planet.nl, tel.: 513613
Zaterdag 17 november
Inleveren oud papier bij de Petrakerk
Deze zaterdag staat de papiercontainer weer bij de Petrakerk. Onze vrijwilligers staan van 9.00 12.00 uur klaar om het oud papier en karton in ontvangst te nemen! Met deze extra inkomsten
ondersteunen we projecten en goede doelen.
Papier is meer waard dan u denkt! Kunnen wij op u rekenen?
Maandag 19 november
Koken en ontmoeten
Zoals jullie bekend is, maken wij iedere maand een maaltijd klaar in De Goede Reede. Veel mensen
maken daar gebruik van. Gezellig samen eten. Maar er zijn onder de Petragangers vast mannen en
vrouwen, die het leuk vinden om 1 of 2 keer per jaar mee te doen om dat klaar te maken. Je doet het
nooit alleen, we werken met koppels van 3 mensen. Volgend jaar juni verhuist het naar de Petrakerk.
We zouden het zeer op prijs stellen als er vanuit de Petrakerk mensen mee gaan doen. Het zijn
eenvoudige maaltijden, elkaar ontmoeten is belangrijk.
Op 19 november a.s. eten we weer samen. Kom eens mee "proeven". Voel je kriebels om mee te
gaan doen, maak dat kenbaar. Heb je nog vragen, stel die dan. Ik hoop, dat we medewerkers mogen
begroeten.
Een hartelijke groet van Kitty Siebel.
Tel. 0318-514795. kittysiebel@gmail.com

(einde agenda)

