Activiteiten Agenda voor de komende weken:

7 december 2018
Zondag 9 december
Kerk op schoot
Kom je ook samen met je papa en mama naar ‘Kerk op schoot’?
Het is op zondagmiddag 9 december van 15:00-16:00 uur in De Goede Reede, Vondellaan 2.
*Sprankelend en belevingsgericht
*Voor kinderen van 0 t/m 6 jaar
*Op basis van bekende kinderliedjes
*Iets om te zien, te doen en te voelen
*Gemeenschappelijke activiteit van De Goede Reede en de Petrakerk Ben je al benieuwd wat we
gaan zingen?
Op http://petrakerk-en-goede-reede.protestantsekerk.net hebben we vast alle liedjes gezet.
Zondag 9 december
Driekoningen nader bekeken
Zondag 9 dec. van 15.00 – 17.30 uur: “Driekoningen nader bekeken”
Peter Diemer, verzamelaar van kerststallen/kerstgroepen, wil op 9 december, in de wijkkerk Aller Erf,
graag iets vertellen over zijn verzameling in het bijzonder m.b.t. ‘Driekoningen’. U wordt ontvangen
met een kop koffie/ thee en na de presentatie kunnen we met elkaar napraten onder het genot van
een hapje en een drankje. We hopen op een goed samenzijn. Kosten: €5,-.
Opgeven via: Ada Coppoolse, tel 555631, adacoppoolse@gmail.com
Vervoer kan geregeld worden.
Zondag 9 december
Nine Lessons & Carols
Herkansing voor Nine Lessons & Carols in Petrakerk.
Zondagmiddag 9 december, om 16:00 uur, krijgt het Tiels Vocaal Ensemble een nieuwe kans om in
de Petrakerk aan de Kerkewijk hun programma van Nine Lessons & Carols uit te voeren.
Vorig jaar ging op het laatste moment de viering niet door als gevolg van de hevige sneeuwval. Als het
weer deze keer meewerkt kunnen de liefhebbers van Engelse kerk- en kerstmuziek hun hart ophalen.
Het oorspronkelijke concept van de viering behelst het houden van negen lezingen (Lessons),
afgewisseld met negen responsories of carols (liederen). In 1918 werd dit concept door Eric MilnerWhite 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, vooral in Anglicaanse kerken. Ook elders in de wereld hebben deze Festivals
zich, als opmaat naar Kerst, een vaste plaats verworven in veel lokale kerkelijke gemeenten. De
schriftlezingen komen nu ook uit het nieuwe testament. De oorspronkelijke (zeer moeilijke) gezangen
werden grotendeels vervangen door de eenvoudiger en goed in het gehoor liggende Carols.
Het Tiels Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ben Middeldorp. De begeleiding is in handen van
Jonathan Kooman. Medewerking wordt verder verleend door Bert Wisgerhof op orgel (pre- en
postludium) en lectoren Annette Schot en Roosje Wisgerhof.
De toegang is gratis. Wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.
Zaterdag 15 december
Knutselzaterdag
Voor alle kinderen uit de Petrakerk en De Goede Reede.
Hallo jongens en meisjes van de basisschool!
In de Petrakerk kennen wij een jaarlijkse knutselzondag. Zo ook dit jaar, alleen is het nu geen zondag
meer, maar een zaterdag. Op zaterdagmiddag 15 december van 12 uur tot en met 14 uur ben je van
harte welkom in het Trefpunt bij de Petrakerk. Wij hebben weer leuke dingen bedacht die we samen
met elkaar gaan knutselen ter voorbereiding op de kerstdagen. Vooraf hoef je niet te eten, want daar
zorgen wij voor! Wij hebben er zin in!
Groetjes, leiding van de kindernevendienst.
(vervolg agenda - zie volgende pagina)

Zaterdag 15 december
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?
Zondag 16 december
4U-Viering in de Goede Reede
Zondag 16 december om 10:00 uur 4U-Viering in De Goede Reede.
Thema: Een vreemde eend? Hoe kijken wij tegen vluchtelingen aan? Maar ook, hoe kijken
vluchtelingen tegen ons aan?
Zijn we allemaal angstig/onwennig/vreemd voor elkaar? Vinden we elkaar vreemde eenden?
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze 4U-Viering. Vaste onderdelen zijn: De band en de enige
echte LRQ!
We zien je graag!
De voorbereidingscommissie.
Dinsdag 18 december
Kerstmiddag voor ouderen
Aan alle ouderen/senioren van De Goede Reede en de Petrakerk
De gezamenlijke diaconieën van De Goede Reede en de Petrakerk nodigen de ouderen van onze
beide wijkgemeenten uit voor een kerstmiddag op dinsdag 18 december a.s. in De Goede Reede.
Het programma duurt van 14.30 uur tot ± 17.30 uur. Vanaf 14.15 uur bent u welkom. We hebben een
gezellige middag voor u in petto, die we met elkaar afsluiten met een eenvoudige maaltijd. U gaat dus
met een volle maag naar huis! Indien nodig, kunnen we vervoer voor u regelen.
We willen graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. In beide kerken ligt de komende
weken een intekenlijst achter in de kerk. Daarop kunt u uw gegevens invullen. U kunt zich ook
telefonisch of per mail opgeven. De belangstellenden uit de Petrakerk kunnen dat doen bij Tineke Flier
(tel 0318-540098) e-mail: tinekeflier@live.nl en degenen uit De Goede Reede kunnen dat doen bij
Leo van Berkel (tel. 0318-529503, e-mail: vanberkel102@ziggo.nl). Graag doorgeven: uw naam,
adres, tel.nr., aantal personen en of u vervoer nodig heeft. Opgeven kan tot uiterlijk maandag 10
december.
We hopen dat u deze kans wilt benutten om elkaar te ontmoeten.
Dinsdag 18 december
Schuif aan bij Tafels van Hoop
Eet mee met en voor vluchtelingen op 18 december.
“Veel vluchtelingen voelen zich eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel
belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie
vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen.
Op 18 december organiseren wij daarom ook dit jaar Tafels van Hoop.”
Vanuit Petrakerk en Goede Reede willen we graag aansluiten bij dit initiatief van Kerk in Aktie en
dekken we op 18 december in het Trefpunt een Tafel van Hoop.
We nodigen u vanaf 18.30 uur samen met vluchtelingen uit Veenendaal uit om met elkaar aan tafel te
gaan, elkaar te ontmoeten en naar elkaars verhalen te luisteren.
Wilt u meedoen dan kunt u de komende weken de intekenlijst die na de zondagsdienst achter in beide
kerken ligt, invullen. U kunt aangeven of u zelf vluchtelingen kent die u wilt uitnodigen en of u
eventueel zelf een gerecht mee wilt nemen de 18de. Voor meer informatie zie www.tafelsvanhoop.nl
Namens de voorbereidingsgroep,
Arend Vleeming, Hanneke van Schuppen, Margreet Hagelstein

(einde agenda)

