zondagsbrief 11 november 2018

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
8e zondag van de herfst

Kleur: Groen
Groen staat symbool voor het leven,
de hoop en de toekomst, de groei en de oogst

Voorganger: Ds. Pieter van Winden
Orgel: Adrie M. Okker

Thema: Moeten? Ik moet helemaal niks!
- VOORAF Orgelspel
Welkom en mededelingen
- DIENST VAN HET GEBED Zingen: “Here Jezus, om uw woord” , Lied 314:1,3
(gemeente gaat staan)
Groet en bemoediging
We zingen “Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt” Lied 119: 7,16
(gemeente gaat zitten)
De kaarsen worden aan gestoken door het zondagskind
Het licht brandt in ons midden.
Twee kaarsen, links en rechts.
Door ons bidden en ons zingen,
brengt God ons op zijn weg.
Kyriegebed
We zingen “Ere zij aan God, der Vader” Loflied 705:1,2,4
Gesprek met de kinderen
We zingen “je hoeft niet bang te zijn” , Lied 935
Onder het naspel gaan de kinderen naar de kinderdienst
(De collecte is bestemd voor Stichting Vakaró voor Komló )
- DIENST VAN HET WOORD Gebed
Lezing Openbaring 5:1-5
Zingen: “Spreek Gij het woord” , Lied 221:3
Lezing Marcus 12:28-34
Zingen: “Neem mij aan zoals ik ben” (2x), Lied 833 NL
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Verkondiging Moeten? Ik moet helemaal niks!
Zingen: “Loof God voor de vruchten van boomgaard en land”,
Antwoordlied Lied 719:1,4,5
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN Collecten 1e: Kerk in Actie / Exodus-huizen 2e: Kerk
(de kinderen komen terug uit de nevendienst)
Dankgebed – voorbeden – stil gebed- Onze Vader
(gemeente gaat staan)
Zingen: “ Door de wereld gaat een woord, andere melodie
Lied 802:1,4,5
Wegzending en zegen
Gezongen “Amen”
Orgelspel
Mocht u willen reageren op deze dienst:
Dominee Pieter van Winden is bereikbaar via:
e-mail: pieter@interimpredikant.nl
of telefonisch op: 0612171113

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
Zieken en omzien naar elkaar:
We leven mee met Mevr. Annie Poelman – Broekman. Ze verblijft voorlopig
in Verpleeghuis Mooiland, Utrechtseweg 425, 6865 CK Doorwerth, kamer 9.
Zij moet veel het bed houden. Een kaartje of kort bezoekje doen haar goed.
Bloemen:
De Bloemen van de Petrakerk, gaan deze week als groet van de
gemeente naar dhr. en mevr. van Bokkum.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
Collecte deze zondag: Diaconaat, perspectief voor (ex)gedetineerden
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven
opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen.
Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een
succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf
Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor
wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600
vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus
jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus
en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/exodus
Samen Eten in De Goede Reede
Op vrijdag 23 november 2018 is er weer een 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 20 november bij:
Kitty Siebel tel. 514795, of per e-mail naar kittysiebel@gmail.com
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Samenzang in De Meent
Vanavond bent u en ben jij weer hartelijk welkom bij de samenzang in
De Meent. De aanvang is 19.30 uur. Zing je mee? Er staan prachtige liederen
op het programma... Graag tot vanavond!!
Van het pastoraat
Mirande van der Wilt is voor 10 uur weer aan het werk voor de Petrakerk en
de Goede Reede. Trudy van Dijk heeft 20 uur ter beschikking voor de
Petrakerk waarvan een deel voor het bezoekwerk.
De verdeling in het pastoraat is als volgt: Mirande bezoekt de bewoners van
seniorenlocaties (Duivenwal, Weverij, Engelenburgh, Lautaflat, Hollandia,
Over het Spoor, ’t Kofschip, Stationsplein, ’t Boveneind).
Trudy bezoekt de overige 75-plussers en de gemeenteleden van de
Middengroep: 50-75 jaar. Daarnaast verricht zij wat taken op gebied van
pastoraat en liturgie. Hebt u hier vragen over of wenst u bezoek? Neem dan
contact op met Trudy (06-128 37 317) of Mirande (0318 – 526389) of met uw
ouderling of bezoek(st)er.
Doopdienst
Op zondag 2 december, 9:30u is er weer een doopdienst, voorganger is
ds. Pieter van Winden.
Voedselestafette in volle gang
De afgelopen week hebben we, vanuit De Goede Reede en de Petrakerk, al
ruim 10 gevulde kratten afgeleverd bij de voedselbank. Een mooi begin van
deze actie! Heeft u nog geen flyer met producten die we inzamelen? Deze
liggen op de inzamelingstafel. Het is ook mogelijk een tas te lenen om de
boodschappen in te doen. De hele maand november kunnen er elke
zondagmorgen producten worden ingeleverd. Daarnaast is er in beide
kerken ook inzameling op de maandagavonden van 18.45 – 19.45 uur.
Wilt u liever geld doneren? Op de inzamelingstafel staat daarvoor een
collecte-emmertje. Aan het eind van de maand koopt de diaconie van het geld
producten waar een tekort aan is.
Boven de voedselbank is ook een kledingbank voor cliënten van de
voedselbank. U kunt nog goede, bruikbare kleding en schoenen (voor jong tot
oud) inleveren op de Gilbert van Schoonbekestraat 75; van maandag tot
donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur en op dinsdagavond van 19.00 tot
20.30 uur. Behalve kleding is er ook behoefte aan: tassen, sieraden, mutsen,
sjaals, handschoenen, dekbedovertrekken, hoeslakens, handdoeken,
washandjes, ondergoed, sokken en knuffels.
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Dementie
Het aantal mensen wat de diagnose Dementie krijgt blijft stijgen. Wij zullen u
proberen iets uit te leggen over de volgende onderwerpen: Hoe herken je de
eerste symptomen?, wat doe je daar mee?, oorzaken en preventie, soorten
dementie, diagnose en behandeling, wat kun je regelen?, omgaan met
dementie, enz. In deze presentatie en lezing verzorgd door Ellen van der
Scheur en Nel Verduin (Casemanagers Dementie bij Vitras) zal het accent
liggen op hoe je als leek, maar ook als pastoraal medewerker omgaat met
mensen met een vorm van dementie.
Dinsdag 13 november, 20:00u. Aller Erf, entree: 5.- euro inclusief consumptie
Taizé-viering
Op zondag 18 november is er een Taizé-viering in De Goede Reede,
van 19:00u tot 19:30u.
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Schrijfactie China: sluit de heropvoedingskampen in Xinjiang
Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de Chinese regio Xinjiang, maar ze
wonen al enkele jaren in Kazachstan. Bota’s vader ging naar China voor een
doktersbezoek en kwam niet meer terug. Maanden later hoorde ze dat hij, net
als veel andere Kazachen en Oeigoeren, naar een heropvoedingskamp was
gestuurd. Bota heeft haar vader al bijna een jaar niet gesproken.
Etnische minderheden moeten ‘heropgevoed’
De Chinese autoriteiten willen dat de voornamelijk islamitische
minderheidsgroepen in Xinjiang loyaal zijn aan de Chinese staat en de
communistische partij. In de heropvoedingskampen worden ze daarom
gedwongen om hun geloof en culturele identiteit te verwerpen. Ze krijgen
geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Ze zitten vaak
maanden vast. Er zijn berichten dat er doden vallen in de kampen, onder
meer door zelfmoord.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 december 2018 de brief aan de Chinese autoriteiten. Roep hen
op te stoppen met de onderdrukking van etnische minderheden in de regio
Xinjiang. Ook moeten zij opheldering geven over het lot van de naar schatting
een miljoen mensen die opgesloten zitten in heropvoedingskampen.
Goed nieuws:
Palestijnse mensenrechtenverdediger vrij uit administratieve detentie.
De Frans-Palestijnse Salah Hammouri, advocaat en
mensenrechtenverdediger, is vrij. Hij werd op 30 september vrijgelaten uit een
Israëlische gevangenis na ruim een jaar administratieve detentie, zonder
aanklacht of proces.
Dank aan wie voor hem in actie kwam.
Amnesty International voerde actie voor de vrijlating van Salah Hammouri. In
Nederland voerden we een schrijfactie voor hem. Hammouri bedankte alle
actievoerders en liet weten dat hij er veel steun van ondervond: ‘Ik twijfelde er
niet aan dat mensen van over de hele wereld op zouden staan om het
onrecht en mijn willekeurige detentie af te keuren en mijn vrijlating te eisen.
Daar hoopten ik en mijn familie op. Hartelijk dank aan jullie allen.’
De jaarlijkse schrijfactie van Amnesty wordt zaterdag 8 december gehouden
in de Cultuurfabriek. Meer info: https://amnesty.nl/write-for-rights-2018
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Riet van den Heuvel, ouderling van dienst
Wil de Doelder, diaken
Brenda van de Vendel, lector
Maud Zeegers, zondagskind
Thijs van Tuil, koster
Wim Schut en Theo Zaaijer, beamteam
Irene Rou, kindernevendienst groep 1 t/m 4
Judith Zaaijer, kindernevendienst groep 5 t/m 8
Petra van de Kraats, VO-groep
Martine van Manen en Eline van der Meer, kinderoppas
Gerard Hörchner, gastheer
Jan van Manen, collectant
Bert Rooseboom, zondagsbrief
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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
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