Activiteiten Agenda voor de komende weken:

10 mei 2019
Zaterdag 11 mei
Wandelgroep De Goede Reede
Op 11 mei staat wandelroute Wageningen hoog en laag 8km op het programma. U wandelt langs de
grenzen van de steile rand van het Veluwemassief met mooie panorama's op het rivierenlandschap.
Dan dalen we naar de uiterwaarden en vervolgen onze tocht langs de oever van de Rijn met terugblik
op de Veluwerand. Om onze startplaats weer te bereiken beklimmen we de Wageningse Berg, waar
we in het gelijknamig hotel koffiedrinken. 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.
Zaterdag 18 mei
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 19 mei
Horen van de wijkgemeente
Op zondag 19 mei a.s. zullen de wijkgemeenteleden gehoord worden over het samengaan met
wijkgemeente West De Goede Reede. Daarna zal er op 3 juni a.s. een bijeenkomst zijn van de
moderamina van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Veenendaal en de voltallige
AK inzake het horen van de gemeenten over respectievelijk het samengaan van De Goede Reede en
Petrakerk, alsook het samengaan van Sola Fide en Aller Erf.
Op 19 mei a.s. zullen de gemeenteleden, per wijkgemeente, ook worden gehoord over de conceptplaatselijke regeling van de nieuwe wijkgemeente Zuid-West.
Naast het horen over de plaatselijke regeling van de eigen nieuwe wijkgemeente zullen de
wijkgemeenteleden ook gehoord worden over het “beleidsplan” van de nieuwe wijkgemeente ZuidWest. Die is nu nog kort: opgenomen zal worden dat zoveel mogelijk het huidige beleid wordt
voortgezet en dat deze binnen afzienbare tijd wordt omgezet naar een nieuw beleidsplan. Zo wordt de
gemeenteleden de kans gegeven om “werkende weg” en gericht op de toekomst hun stem te laten
horen.
Tenslotte zullen op 19 mei a.s. alle aanwezige gemeenteleden worden gehoord in hun hoedanigheid
van lid van de totale gemeente PGV over de concept-plaatselijke regeling van de AK.
Tevens wordt in de bijeenkomst van 19 mei aan de aanwezigen gevraagd om de nieuwe
wijkkerkenraad te machtigen om kandidaten voor ambtsdragers te verkiezen. Deze machtiging geldt
dan weer voor 6 jaar. Zie artikel 2.2.4. van de Plaatselijke Regeling voor Zuid-West.
Alle betreffende regelingen dienen op elkaar aan te sluiten. Daarom worden de regelingen gelijktijdig
aan de orde gesteld in zowel de Petrakerk als De Goede Reede.
Als u dit leest, is het inmiddels 10 mei geweest en zijn als het goed is de betreffende documenten ter
inzage bij het kerkelijk bureau gelegd en op de website geplaatst.
Op 3 juni kunnen de wijkgemeenten verslag doen van het horen en het doen van aanbevelingen aan
de AK. Aansluitend komt dezelfde avond de AK in een extra vergadering bij elkaar om de benodigde
besluiten te nemen.
Als laatste stap zullen de stukken ter goedkeuring naar de classis / PKN worden gestuurd.
Met dit zgn. spoorboekje kunnen de processen van samengaan correct worden afgerond, voordat
wijkgemeenten Petrakerk en DGR daadwerkelijk formeel samengaan.
Zondag 19 mei
4U-Viering
Zondag 19 mei om 9:30 uur is er in De Goede Reede een 4U-Viering.
Het thema is naastenliefde. Zijn vooroordelen van invloed of je iemand wilt helpen of niet? In de Bijbel
staan verschillende verhalen geschreven over naastenliefde. Benieuwd hoe we dit verwerken in de
dienst?
Kom dan vooral naar deze 4U-Viering. Er is livemuziek van De Goede Reede Band! We zien je graag!
(vervolg agenda - zie volgende pagina)

Zaterdag 25 mei
Fancy Fair / Kleedjesmarkt Petrakerk
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert Petra Actief weer een Fancy Fair en kleedjesmarkt op het
terrein van de Petrakerk. Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom.
Kleedjesmarkt:
Kinderen zijn van harte welkom om op hun kleedje een extra zakcentje te verdienen. Wil je zeker zijn
van een plekje? Geef je dan snel op bij Petra van de Kraats. Je kunt haar bellen 06 372 759 04 of
mailen petravandekraats@gmail.com
Fancy Fair:
Er is tijdens de Fancy Fair van alles te beleven. Marktkramen met verrassende tweedehands
artikelen, een boekenmarkt, een kledingmarkt, het tegen betaling laten wassen van uw auto en het
beluisteren van muziek / zang in de kerk. Natuurlijk is er ook gedacht aan de inwendige mens en is er
onder andere koffie, thee, limonade en warme snacks te verkrijgen.
Oproep
Voor het inrichten van de marktkramen kunnen we weer van alles gebruiken! Voorwaarde is wel dat
wat u ons aanbiedt in kwalitatief goede staat is en dus verkoopbaar is.
Speciale spullen:
Speciale spullen voor de marktkramen van Henk Hensen, zoals oud porselein, schilderijen, lampen,
glas-in-lood, oude spiegels, oude koffers, oud handwerk enz.
Kleding:
Voor de kledingkramen willen we graag kleding verkopen. Ook schoenen, laarzen en tassen zijn
welkom. Wij kunnen alles gebruiken en hopen de marktkramen weer vol te krijgen!
Brengen / Halen:
Iedere dinsdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren in “Het Trefpunt” of bij
de oud papierinzameling iedere 3de zaterdag van de maand (voorzijde kerk). Het is ook mogelijk dat
wij uw bruikbare spullen komen ophalen. Neemt u dan contact op met Henk Hensen, hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0317) 612 508.
Alvast bedankt voor uw medewerking! En mogen wij u begroeten op 25 mei?
Namens alle vrijwilligers van Petra Actief.
(einde agenda)

