Activiteiten Agenda voor de komende weken:

8 maart 2019

Vanaf 6 maart
Vastenactie 2019 De Goede Reede & Petrakerk U/jij doet toch ook mee?
Woensdag 6 maart was het Aswoensdag. Het begin van een periode van “inkeer en bezinning”. De
40 dagentijd. Vandaag, 10 maart, maken wij een start met onze vastenactie. Beide projecten hebben
zich zondag 3 maart jl. aan u gepresenteerd in onze gezamenlijke kerkdienst.
Stichting Likoni Onderneemt en Stichting Maher-India.
Stichting Likoni Onderneemt wil kinderen in de wijk Likoni in Mombasa Kenia de mogelijkheid bieden
onderwijs te volgen. Stichting Maher India wil zeer noodzakelijke aanpassingen en reparaties
uitvoeren aan de baby crèche in Amravati India. Als diaconie willen we graag aansluiten bij initiatieven
waar er omgezien wordt naar elkaar. En hiermee onze blik naar buiten richten in deze vastentijd.
Door het aanbieden van verschillende activiteiten hopen wij samen met u, een mooi bedrag op te
halen voor deze twee bijzondere projecten.
Doet u mee? Dat kan door vandaag een (s)teunboekje mee te nemen waar u andere mensen kunt
laten krassen voor het goede doel. Totale opbrengst € 50,- per boekje. Boekjes zijn beschikbaar
achter in de kerk en diaconale tafel en zullen ook uitgereikt worden aan de kinderen van de
kindernevendienst en de VO.
Of door mee te doen aan het wekelijkse sjoelen op zondag.
En door alvast een dienst/talent aan de bieden voor de diensten- talentenveiling op zondag 7 april.
Gebruikt u hiervoor de formulieren achter in de kerk en op de diaconale tafel of het mailadres:
dtveiling2019@gmail.com
Mocht u/jij geen gelegenheid hebben aan de acties mee te doen? Of wilt u gewoon een gift geven dan
is dat natuurlijk van harte welkom. Gebruikt u daarvoor ons rekeningnummer: NL 14 RABO 0395
1389 06 o.v.v. Vastenactie Petrakerk/De Goede Reede 2019 Laat deze 40 dagentijd voor ons
allemaal een inspirerende periode mogen zijn.
De diaconie.
Zaterdag 9 maart
Wandelgroep De Goede Reede
Op 9 maart staat wandelroute Glindhorsterpad, 9km op het programma.
Ontdek het mooie buitengebied van de Glind. Wandelen door het agrarische gebied, langs
boerenerven, door weilanden en langs beken. Rust, een kleine dorpskern met veel zorgprojecten en
de combinatie van natuur en cultuur bepalen hier de sfeer.
We vertrekken om 9.30 uur bij de Goede Reede. Aanmelden voor de wandeling kan tot vrijdag 8
maart via het mailadres dick.vogelezang@xmsnet.nl (voorkeur) Is dit niet mogelijk, dan bij
Dick Vogelezang, tel. 0318 516203.
Maandag 11 en 18 maart
Vorming en Toerusting, Martin Luther King 50 + 1
Op 4 april 2019 is het 51 jaar geleden dat M.L. King vermoord werd. Na zoveel jaren is het goed om
terug te kijken naar deze belangrijke figuur in de strijd voor gelijke rechten van de zwarte mensen in
Amerika, maar minstens zo belangrijk is het om in te zien dat M.L. King een onderdeel was van een
beweging die gedragen werd door duizenden mensen van wie de namen nooit genoemd worden.
Daar willen we volop aandacht aan schenken.
Gelukkig is er veel geluids- en beeldmateriaal uit die tijd bewaard gebleven. Een selectie daarvan zal
in de twee lezingen verwerkt worden.
Data: Maandag 11 en 18 maart + evt. 25 maart
Plaats: Zaaltje Petrakerk/ingang Dennenlaan
Tijd: 20:00u – 22.15u, vanaf 19.45 koffie en thee
Aanmelding: Gerard Hörchner, ghorchner@planet.nl, tel. 513613

Dinsdag 12 maart
Inloopochtend – koffie met een oortje
Aanstaande dinsdag is er tussen 9.30 en 11.30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in het jeugdhonk
van De Goede Reede. De tafels zien er gezellig uit, er is koffie, er is thee, en er is ook altijd iets
lekkers bij. Er is volop gelegenheid met elkaar te praten en er is natuurlijk altijd een luisterend oor.
Een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen!
Kosten: € 1,- . Als vervoer een probleem is, zoeken we naar een oplossing om u te halen en terug te
brengen. Tel. 890054, Rina Keulen. Van harte welkom!
Woensdag 13 maart
Welkom in de diensten op biddag
Woensdag a.s., 13 maart, is het Biddag. Van oudsher is hieraan toegevoegd: voor gewas en arbeid.
Dat zal zeker zo zijn, maar er is méér om voor te bidden! Wat gebeurt er niet al in de wereld, in ons
persoonlijk leven, in de kerk. Voor wat betreft dat laatste: de samenvoeging van onze wijkgemeenten,
Aller Erf / Sola Fide en De Goede Reede / Petrakerk, krijgt dit jaar z’n beslag. Het is ons gezamenlijk
gebed meer dan waard! Eens te meer roepen we u en jou op tot het bijwonen van één van de
gemeenschappelijke diensten in Sola Fide en de Petrakerk. Het is ook een goede manier onze
onderlinge verbondenheid als Protestantse Gemeente van Veenendaal te onderstrepen! De diensten
beginnen 19.30 uur. In Sola Fide gaat de aansprekende ds. Cees Bax uit Ede voor; de Vesper in de
Petrakerk wordt geleid door ds. Wim Kruis. Hartelijk welkom!
Namens de preekvoorzieners: Albert van Laar, Ramon Pol, Erik Westerhout.
Donderdag 14 maart
Seniorenkring ‘Kijken in de ziel’
Op donderdag 14 maart, om 10.00 uur in de Petrakerk (zij-ingang) bent u weer uitgenodigd om met
elkaar in gesprek te gaan. Het onderwerp is deze keer voltooid leven en waardig oud worden.
Aan de hand van stellingen, gedichten en interviews uit een boek van Els van Wijngaarden ‘Over
leven en willen sterven’, komen we met elkaar in gesprek.
Komt u ook? Weet u van harte welkom.
Hebt u vervoer nodig laat het dan even weten. Wie met de auto komt: de koster houdt een aantal
parkeerplaatsen rond de Petrakerk vrij.
Ds. Tineke Wielstra-Ensing, tel. 553155.
Vrijdag 22 maart
Samen Eten in De Goede Reede
Op vrijdag 22 maart 2019 is er weer een eenvoudige, warme maaltijd waar je welkom bent. De tafels
zijn gedekt in De Goede Reede. De maaltijd begint om 6 uur, vanaf half zes ben je welkom. De
minimum bijdrage is 3 euro p.p.
We willen graag weten voor hoeveel personen gedekt moet worden, dus meld je aan. Dat kan tot en
met 19 maart bij Kitty Siebel tel. 514795 of
per e-mail naar: kittysiebel@gmail.com
(einde agenda)

