Activiteiten Agenda voor de komende weken:

24 mei 2019

Vrijdag 24 mei
Samen Eten in De Goede Reede
Op vrijdag 24 mei 2019 wordt er voor de laatste keer een eenvoudige, warme maaltijd klaargemaakt 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 dinsdag 21 mei bij Kitty Siebel tel. 514795
of per e-mail naar kittysiebel@gmail.
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.
Zondag 26 mei
Taizé viering
Zondag 26 mei is er een Taizé-Viering in De Goede Reede met als thema:
‘De zegen van God gaat met ons mee’.
De viering is voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van
de kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het
aansteken van kaarsen.
De viering is van 19:00 uur tot ongeveer 19:30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken.
Weet je welkom!
(vervolg agenda - zie volgende pagina)

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Het is een goede gewoonte, die in de Protestantse Gemeente Veenendaal op Hemelvaartsdag niet
meer is weg te denken: de fietstocht door een prachtig stuk natuur en aansluitend een viering in twee
diensten, waaronder een openluchtdienst. Let goed op!!!!: vanwege een verbouwing bij De Meent,
wordt de openluchtdienst, evenals vorig jaar, gehouden in de tuin van de Petrakerk (ingang
Dennenlaan).
De fietstocht: deze is voor jong en oud en duurt ongeveer 1 uur.
Alle sportievelingen worden verwacht bij Sola Fide aan de Eikenlaan.
We vertrekken (uiterlijk) 8.15 uur.
De diensten: 1. In De Goede Reede, 9.30 uur, ds. Tineke Wielstra
2. Openluchtdienst tuin Petrakerk, 9.30 uur, drs. Ramon Pol
(Na afloop koffie / thee en voor de kinderen fris)
N.B.: uiteraard hopen we op mooi weer. Mocht het écht niet kunnen, dan wordt de openluchtdienst
een dienst in het Trefpunt bij de Petrakerk!
Welkom om mee te fietsen en -dat vooral- mee te vieren!
Zondag 2 juni
Laatste eredienst van onze wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk
Op zondag 2 juni a.s. is de laatste eredienst van onze wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk. Vanaf 9
juni a.s. gaan we samen met De Goede Reede verder als Wijkgemeente Zuid-West.
In deze dienst nemen afscheid van de huidige wijkkerkenraad. Een aantal van de huidige
ambtsdragers zal hun ambt voortzetten in de nieuwe wijkkerkenraad, maar van een aantal nemen we
in deze dienst afscheid.
Dit zijn:
• Gré Westerhof als diaken
• Elbert van Schaik als jeugddiaken
• Hans Kroon, Ditty Huibers en Ellen Maliepaard als ouderling
• Bert Verweij als beleidsouderling
• Fred Gerritsen als ouderling/scriba
Hoewel hij geen ambtsdrager was wordt ook afscheid genomen van Kees Maliepaard.
Hij was van 2012 tot heden notulist van de wijkkerkenraad.
Gezien het bijzondere karakter van deze dienst willen wij deze niet ongemerkt afsluiten en daarom
bent u / jij na afloop van de dienst van harte uitgenodigd voor een informeel samenzijn in de kerkzaal
met natuurlijk een kop koffie, thee of limonade.
En voor alle aanwezigen hebben we een blijvende herinnering aan de jaren dat wij samen de
Wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk vormden.
Komt dus allen!
(einde agenda)

