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HARTELIJK WELKOM 
IN DE 

PETRAKERK 
7e zondag van Pasen 

Exaudi 

 
Kleur: Rood  

De liturgische kleur vandaag is niet wit, maar rood.  
Rood is de kleur van het vuur, dat verwijst naar  

Pinksteren: de Heilige Geest.  
Het is dit vuur, deze kracht die we de aftredende  

ambtsdragers toewensen en -bidden. 
 

 
       Voorganger:  Ds. Wim Kruis 
      Orgel:  Jan de Wit 
 

                                                                                                                             



 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 

- VOORBEREIDING - 
 
Zingen: “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here”, Psalm 27: 1,4 
(gemeente gaat staan) 
 
 

Groet en Bemoediging  

Voorg:  Wij zijn bij elkaar in de Naam van God 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorg:  nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem 
Allen:  Hier zijn wij, God, wij zoeken U. 
Voorg:  Vriendschap en vrede van God, voor jullie, 
 Voor iedereen hier aanwezig, 
 Voor de mensen overal op de wereld. 
Allen: Amen 
(gemeente gaat zitten) 
 
De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind  

  Wie met liefde werkt. 
  Het kleine uitvergroot 
  en méér ziet dan zichzelf. 
  Brengt leven in de dood. 
 
 
Kyriegebed, met gezongen Kyrië 301g 
 
Glorialied: “Zing voor de Heer een nieuw gezang”, 655: 1 
 

- DIENST VAN HET WOORD - 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de VO 
Zingen: “Het licht is ons voorgegaan”, 285 
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Lezing: Joh. 14:15-21 
 
Zingen: “Wie ’s Heren Geest bezielt”, 672: 7 
 
Verkondiging 
 
Antwoordlied: “Hij leeft”, 667 
  

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
 
Collecte:  1e: Diaconie / Exodus   2e: Kerk  
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 
Terugblik  
 
Afscheid aftredende ambtsdragers 
 
Zingen: “O Heer, wees met uw kerk”, 591: 1,6 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader…. 
 
Blijf in ons midden, ga met ons mee  
(verwijderingsceremonie liturgische elementen) 
 
Slotlied: “Ga met God en Hij zal met je zijn”, 416 
 
Wegzending en zegen 
 
Gezongen: “Amen” 
 

Na de zegen gaan voorganger en dienstdoende ambtsdragers  
door het middenpad naar de uitgang.  

Daarachter volgen de dragers met de liturgische symbolen. 
Ondertussen zingen allen enkele malen: 

“Wij trekken maar verder”, 822 
 
 

----------------------- 
 

Denkt u aan het offerblok bij de uitgang? 
 

Na de dienst is iedereen van harte welkom in 
‘Het Trefpunt’ voor koffie, thee of limonade. 
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Gemeenteberichten: 
 
Contactgegevens Pastoraal Meldpunt: 
Kees Maliepaard, Tabakslaan 6, 3903 XK Veenendaal 
tel: 0318-514982, e-mailadres: pastoraal@petrakerk.nl 
 
Reacties welkom! 
Heeft u op- of aanmerkingen over de invulling van de eredienst, laat het dan 
weten aan: Hans Kroon, eredienst@petrakerk.nl, tel. 06-40367021  
 
Bloemen: 
De bloemen van de Petrakerk, gaan deze week als groet van de gemeente 
naar mevr. D. Gorter-Broer. 
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk? 
 
Bloemschikking: 
Zowel de wijkgemeente Centrum-Zuid, Petrakerk als wijkgemeente West, de 
Goede Reede, vieren vandaag hun laatste dienst. 
Volgende week gaan we samen verder als wijkgemeente ZuidWest Petrakerk. 
Beide laten een stukje van hun ‘eigenheid’ achter en de Goede Reede ook 
nog hun kerkgebouw.  
Maar de ‘geest’ nemen we wel mee, om zo met elkaar een nieuwe gloedvolle 
gemeente te vormen, die Gods Geest mag uitdragen de wereld in. 
In de Petrakerk wordt dit verbeeld met het logo (de twee ringen) en rode 
bloemen, de liturgische kleur van Pinksteren. 
In de Goede Reede worden andere rode bloemen gebruikt, gecombineerd 
met bouwstenen van het gebouw, om zo het afscheid te symboliseren. 
Volgende week zien we hoe de bloemen zich mengen en wij in één Geest 
verder gaan. 
We hebben gekozen voor 9 rode rozen. We willen ze meegeven aan de 
mensen die vandaag hun taken in de kerk neerleggen om ze te bedanken 
voor alles wat ze (soms heel lang) hebben gedaan. 
 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Exodus 
Wat doet Exodus? Exodus Nederland is de grootste landelijke 
nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding 
biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. 
Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van  
(ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te 
vergroten.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via:  
IBAN: NL68 INGB 0004 3244 14 t.n.v. Exodus 
 
 
 

 
4 



 
Gemeenteavond wijkgemeente ZuidWest op woensdag 12 juni 2019 
Eind december 2018 is door onze wijkkerkenraden (Centrum-Zuid Petrakerk 
en West/De Goede Reede) een gezamenlijke beroepingscommissie 
ingesteld. Deze beroepingscommissie heeft na veel vergaderen, horen en 
gesprekken op 15 mei jl. een voordracht aan de wijkkerkenraad Centrum-Zuid 
Petrakerk kunnen doen voor een predikant in de vacature.  
De voordracht is formeel gericht aan de wijkkerkenraad van de Wijkgemeente 
Centrum-Zuid Petrakerk, omdat zij op dit moment een vacature hebben en zij 
ingevolge de Kerkorde over deze voordracht in een gezamenlijke vergadering 
met de Algemene Kerkenraad een besluit moeten nemen. 
De wijkkerkenraad Centrum-Zuid Petrakerk heeft – na overleg met de 
wijkkerkenraad West/De Goede Reede – en een gezamenlijke vergadering 
met de Algemene Kerkenraad op 27 mei 2019 besloten deze kandidatuur 
voor te leggen aan de gemeenteleden van onze nieuwe wijkgemeente 
ZuidWest. 
Hierbij nodigen wij u / jullie uit voor een gemeenteavond op:  
woensdag 12 juni 2019 om 20.00 uur in de Petrakerk. 
Op deze avond zal de beroepingscommissie haar voordracht toelichten en 
verslag doen van de door haar gevolgde procedure. Tevens zal er een 
introductie plaatsvinden van de voorgedragen kandidaat. De stemgerechtigde 
leden (doop- en belijdende (gast)leden vanaf 18 jaar) van wijkgemeente 
Zuidwest hebben dan de mogelijkheid om de voorgedragen predikant te 
verkiezen. Wij hopen op uw komst op deze voor onze nieuwe wijkgemeente 
belangrijke gemeenteavond! 
 
Bevestiging van ambtsdragers  
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat op zondag 9 juni 2019 in de 
wijkkerkenraad van onze nieuwe wijkgemeente ZuidWest bevestigd zullen 
worden in het ambt van ouderling of diaken:  
Als pastoraal ouderling: Anneke Geerken-Seiger, Gert Landzaat en Roselie 
Minderhoud.  
Als ouderling met een bijzondere opdracht Margreet Hagelstein en Berry 
Veenhof.  
Als jeugdouderling José Ditewig en als jeugddiaken Jolanda van de Pest-van 
Ewijk. Jolanda van de Pest zal tevens belijdenis van haar geloof afleggen.   
In de gemeentebrieven/zondagsbrieven van 26 mei en 2 juni heeft gestaan 
dat tot en met 6 juni 2019 bezwaren tegen de bevestiging van één of 
meerdere kandidaten konden worden ingediend, schriftelijk en ondertekend 
bij één van de scriba’s van de Petrakerk en De Goede Reede.  
Omdat Jan Loerts en Kees Maliepaard stoppen met het notuleren van de 
wijkkerkenraadsvergaderingen, zijn we ook op zoek gegaan naar een nieuwe 
notulist. Wij zijn blij dat Joop van Schuppen deze taak voor de nieuwe 
wijkkerkenraad op zich wil nemen.  

 
 

5 



Vlaggetjes 
Vandaag is de laatste gelegenheid om een vlaggetje te schrijven voor de 
slinger waarmee we volgende week de kerk gaan versieren. 
Achter in de kerk liggen vlaggetjes klaar waarop je kan schrijven wat 
vriendschap voor jou betekent: Vriendschap is........  
Zo maken we met elkaar een feestelijke start van de nieuwe wijkgemeente 
ZuidWest. 
 
Bakken 
Voor 9 juni willen we graag iets lekkers bij de koffie presenteren. In de hal 
staan wat pakken van Koopmans klaar voor wie ons wil helpen. Zelf iets 
bedenken en maken mag natuurlijk ook!  
 
Rommelmarkt 2019 
Afgelopen zondag is al bekend gemaakt dat de Petra Actief Rommelmarkt 
2019 van zaterdag 25 mei een totaalbedrag heeft opgebracht van € 2314,22, 
een prachtig resultaat! 
Voor de volledigheid hierbij de resultaten van de verschillende activiteiten: 
Boekenverkoop internet: 417,00 - Boekenverkoop markt: 363,27 – Kleding: 
387,95 - Catering / autowassen: 572,05 -  Rommelmarkt: 573,95 
Hier gaan nog wel de kosten vanaf waarmee het nettoresultaat uitkomt op:  
€ 2.043,05 
(Ter vergelijk: de rommelmarkt van 2018 had een opbrengst van € 1.815,00) 
Nogmaals hartelijk dank aan Petra Aktief, alle vrijwilligers en aan u en jou 
voor uw en jouw aanwezigheid en ingeleverde boeken, kleding, spullen en 
baksels. 
 
Verhuizing spullen Goede Reede naar Petra Kerk. 
Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni tussen 10.00 en 16.00u gaan we alle spullen die 
mee moeten naar de Petra Kerk verhuizen vanuit de Goede Reede. Hiervoor 
zoeken ze veel handen om in te pakken en sterke mensen om te sjouwen. 
We zoeken stevige, grote auto's en aanhangwagens om de spullen te 
vervoeren en lieve, behulpzame mensen om samen te werken. 
Vele handen maken licht werk. 
Geef je op bij Lia van Berkel en/of Nynke de Boer, 06-83069850 
   
Wandelgroep De Goede Reede 
Op 8 juni staat wandelroute Veluwe Woestijnen 13km op het programma. 
Veluwe Woestijnen is een schitterende rondwandeling voor wandelaars die 
over een goede conditie beschikken. U beklimt via verscholen wildrijke 
bospaadjes talrijke heuveltjes en steekt afwisselend stuifzanden en 
heidevelden over. 
We vertrekken om 9.30 uur bij de Goede Reede. Aanmelden voor de 
wandeling kan tot vrijdag 7 juni via het mailadres:  janvoeveren@gmail.com 
(voorkeur). Is dit niet mogelijk, dan bij Jan van Oeveren 06 38024785 
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
 
Hans van der Meer, ouderling van dienst 
Wil de Doelder, diaken 
Jasper Rou, lector 
Valérie Te Nijenhuis, zondagskind 
Barend van Kesteren, koster 
Ed Fokker en Wim Schut, beamteam 
Petra van de Kraats, kindernevendienst  
Gerrieke Vinke, VO-groep 
Christine van den Ham en Valentijn Bakker, kinderoppas 
Rob van Manen, gastheer 
Gerben Komduur, collectant 
Joost van Schuppen, zondagsbrief 
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Zondagsbrief 2 juni 2019, 28e jaargang, nr. 23 (225) 
Deze zondagsbrief en de uitgebreide agenda zijn ook te vinden op website 
van de Petrakerk. Ook kunt u daar deze dienst later nog eens beluisteren. 

Wilt u een CD? Informeer dan na afloop van de dienst bij de  
regietafel achter in de kerk. 

 

                   
   

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s.  
worden verzonden naar: zondagsbrief@petrakerk.nl 

 


