zondagsbrief 9 december 2018

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
2e Zondag van Advent

Kleur: Paars
Het paars is ons een teken van ootmoed en van rouw
tot wij na deze weken het wit zien van Gods trouw.

Voorganger: Ds. Tineke Wielstra
Orgel: Adrie M. Okker

- VOORAF Orgelspel
Welkom en mededelingen
- VOORBEREIDING Zingen: “Toen God de Heer uit ’s vijands macht”, Psalm 126
(Gemeente gaat staan)
Groet en bemoediging
Groet –
Voorg: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer.
Bemoediging –
Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorg: die trouw blijft in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is.
Amen.
(Gemeente gaat zitten)
De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind
De tweede kaars gaat branden,
licht tegen het donker in.
Water wast vuile handen,
tijd voor een nieuw begin.
Kyrië
Zingen “Licht in onze ogen”, 463: 1, 2, 6, 7 en 8
Leefregel
Zingen: “Het woord dat u ten leven riep “, 316: 1 en 4
- DIENST VAN HET WOORD Gebed
Aandacht voor het adventsproject
Zingen “Geloof met me mee”, Adventsprojectlied
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de VO.
Collecte bestemd voor de Stichting Vakaró voor Komló
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Lezing, eerste testament: Jesaja 11: 1 - 10
Zingen: “Hef op uw hoofden, poorten wijd! “, 435: 1 en 2
Lezing tweede testament: Johannes 1: 6 - 13
Zingen: “Verwacht de komst des Heren ”, 439: 1 en 2
Verkondiging
Antwoordlied: “Uit uw hemel zonder grenzen”, 974: 1, 2 en 5
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN Collecte: 1e: Stichting NN 2e: Kerk
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
- DIENST VAN DE ZEGEN –
Slotlied: “Zegen ons Algoede”, 444
(Gemeente gaat staan)
Zegen
Gezongen Amen
Orgelspel

Denkt u aan het Offerblok voor de wijkkosten bij de uitgang?
----------------Na de dienst is iedereen van harte welkom in ‘Het Trefpunt’ om na te
praten met 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 vanuit de Petrakerk, gaan deze week als groet van de gemeente
naar dhr. E. Bakker.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
Voor alle kinderen uit de Petrakerk en De Goede Reede
Hallo jongens en meisjes van de basisschool!
In de Petrakerk kennen wij een jaarlijkse knutselzondag. Zo ook dit jaar,
alleen is het nu geen zondag meer, maar een zaterdag.
Op zaterdagmiddag 15 december van 12 uur tot en met 14 uur ben je van
harte welkom in het Trefpunt bij de Petrakerk.
Wij hebben weer leuke dingen bedacht die we samen met elkaar gaan
knutselen ter voorbereiding op de kerstdagen.
Vooraf hoef je niet te eten, want daar zorgen wij voor! Wij hebben er zin in!
Groetjes, leiding van de kindernevendienst.
Aan alle ouderen/senioren van De Goede Reede en de Petrakerk
De gezamenlijke diaconieën van De Goede Reede en de Petrakerk nodigen
de ouderen van onze beide wijkgemeenten uit voor een kerstmiddag op
dinsdag 18 december a.s. in De Goede Reede.
Het programma duurt van 14.30 uur tot ± 17.30 uur. Vanaf 14.15 uur bent u
welkom. We hebben een gezellige middag voor u in petto, die we met elkaar
afsluiten met een eenvoudige maaltijd. U gaat dus met een volle maag naar
huis! Indien nodig, kunnen we vervoer voor u regelen.
We willen graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. In beide
kerken ligt de komende weken een intekenlijst achter in de kerk. Daarop kunt
u uw gegevens invullen. U kunt zich ook telefonisch of per mail opgeven.
De belangstellenden uit de Petrakerk kunnen dat doen bij Tineke Flier, tel
0318-540098, e-mail: tinekeflier@live.nl en degenen uit De Goede Reede
kunnen dat doen bij Leo van Berkel tel. 0318-529503, e-mail:
vanberkel102@ziggo.nl.
Graag doorgeven: uw naam, adres, tel.nr., aantal personen en of u vervoer
nodig heeft. Opgeven kan tot uiterlijk maandag 10 december.
We hopen dat u deze kans wilt benutten om elkaar te ontmoeten.
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Kerk op schoot
Kom je ook samen met je papa en mama naar ‘Kerk op schoot’?
Het is op zondagmiddag 9 december van 15:00-16:00 uur in De Goede
Reede, Vondellaan 2.
4U-Viering in de Goede Reede
Zondag 16 december om 10:00 uur 4U-Viering in De Goede Reede.
Thema: Een vreemde eend? Hoe kijken wij tegen vluchtelingen aan? Maar
ook, hoe kijken vluchtelingen tegen ons aan?
Zijn we allemaal angstig/onwennig/vreemd voor elkaar? Vinden we elkaar
vreemde eenden?
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze 4U-Viering. Vaste onderdelen
zijn: De band en de enige echte LRQ!
We zien je graag!
De voorbereidingscommissie.
Komt allen tezamen!
Vanavond bent u allemaal hartelijk uitgenodigd voor de Kerstsamenzang in
De Meent. Orgel, piano en trompet ondersteunen de prachtige en veelzijdige
samenzang. De kerkzaal is sfeervol versierd; de zangavond begint 19.30 uur.
Welkom!!
Schuif aan bij Tafels van Hoop
Eet mee met en voor vluchtelingen en migranten op 18 december
“Veel vluchtelingen voelen zich eenzaam, en dat terwijl we weten dat
persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen
met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie vluchtelingen laten weten dat
ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Op 18 december
organiseren wij daarom ook dit jaar Tafels van Hoop.”
Vanuit Petrakerk en Goede Reede willen we graag aansluiten bij dit initiatief
van Kerk in Aktie en dekken we op 18 december in het Trefpunt een Tafel van
Hoop.
We nodigen u vanaf 18.00 uur uit, samen met vluchtelingen en migranten uit
Veenendaal. Rond 18.30 uur gaan we aan tafel om elkaar te ontmoeten en
naar elkaars verhalen te luisteren.
Wilt u meedoen dan kunt u de komende weken de intekenlijst die na de
zondagsdienst achter in beide kerken ligt, invullen. U kunt aangeven of u zelf
vluchtelingen of migranten kent die u wilt uitnodigen en of u eventueel zelf
een gerecht mee wilt nemen de 18de.
Aanmelden kan ook via mandersloot@hotmail.com. Voor meer informatie zie
www.tafelsvanhoop.nl Namens de voorbereidingsgroep,
Arend Vleeming
Hanneke van Schuppen
Margreet Hagelstein
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Vastenactie 2019 De Goede Reede & Petrakerk
Graag willen we met iedereen onze blik alvast richten op de Vastenactie
2019. (6 maart t/m 20 april 2019) Deze vastenactie willen we graag als
gezamenlijke diaconieën van de Goede Reede en de Petrakerk vormgeven.
Daarom zijn we op zoek naar een goed project, waarvoor we d.m.v. deze
vastenactie kunnen sparen.
Wie heeft er een goede suggestie?? We horen die graag! We willen de
opbrengst van deze vastenactie besteden aan twee doelen. Eén staat al vast,
dat zal voor het laatste jaar Likoni zijn. Het andere is door u/jullie allen in te
vullen……
Weet u/jij een goed doel? Geef dan per mail even een korte uitleg waarom dit
doel in aanmerking komt voor de Vastenactie 2019.
Zin om zelf ook te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de
Vastenactie? Mail of bel ons dan. We vinden het erg fijn om dit met een
enthousiaste groep op te pakken.
Hartelijke groet, de gezamenlijke diaconieën.
diaconie@petrakerk.nl of 0318-552576
Adventskaarsen
Deze keer hebben we voor de adventskaarsen voor de kleur paars gekozen
(i.o.m. Goede Reede), de kleur van het kerkelijk jaar in deze periode.
Voor de 3e advent ziet u de kleur roze, dat is paars waarin het Licht al
doorschijnt, het Licht van Kerst.
In de Engelstalige traditie heeft elke Adventskaars een naam met een
betekenis:
1e Advent: De profetiekaars- de kaars van Hoop.
2e Advent: De Bethlehemkaars-de kaars van Voorbereiding.
3e Advent: De Herderskaars- de kaars van Vreugde.
4e Advent: De Engelenkaars- de kaars van Liefde.
Met Kerst kan een 5e, witte kaars toegevoegd worden: De Christus-kaars.
Als 2e teken van advent staat er een houten dennenboom in de kerk.
Iedere week komen hier meer lichtjes in te hangen .
De KND zal de gemaakte symbolen, horend bij het project wat ze volgen, in
de boom hangen.
We beginnen onderaan de boom en gaan verwachtingsvol op weg naar kerst,
naar de ster die dan bovenin gaat stralen.
Namens de ‘bloemengroep’, Sjimmie Vernooij
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Schrijfactie Iran: 7 jaar cel voor doodstrafactiviste.
De 30-jarige Atena Daemi verzet zich tegen de doodstraf, zoals steeds meer
mensen in Iran. Ze zit nu een gevangenisstraf van 7 jaar uit vanwege haar
kritiek.
Opgesloten vanwege haar mening.
Op Facebook en Twitter leverde Atena kritiek op executies, ze deelde flyers
uit en liep mee in een vreedzaam protest tegen de executie van een jonge
vrouw. Nadat ze in oktober 2014 werd opgepakt, volgden 51 dagen van
eenzame opsluiting en vernederende verhoren. In een rechtszaak van slechts
een kwartier werd ze veroordeeld tot 14 jaar cel voor onder andere het
‘samenkomen en samenzweren tegen de nationale veiligheid’. In hoger
beroep werd die straf verminderd naar 7 jaar.
Mishandeld.
In november 2016 werd Atena met veel geweld opgepakt in haar ouderlijk
huis om haar straf uit te zitten. Begin dit jaar werd ze onder afschuwelijke
omstandigheden ruim drie maanden lang vastgehouden in een gevangenis in
een voormalige kippenfabriek. Ze werd daar mishandeld.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 februari 2019 de brief aan het Iraanse hoofd van Justitie. Roep
hem op Atena Daemi onmiddellijk vrij te laten. Tijdens haar gevangenschap
moet ze toegang hebben tot medische zorg buiten de gevangenis.
Goed nieuws:
Ni Yulan wordt niet meer lastiggevallen. Ni Yulan is gemarteld, werd
geïntimideerd, zat ten onrechte gevangen en werd zeker zeven keer uit haar
huis gezet. Ni Yulan komt op voor mensen die gedwongen werden hun huis te
verlaten. Zij voert vreedzaam actie, maar werd door de autoriteiten
voortdurend lastiggevallen. ‘Maar als reactie op jullie steun, krabbelde de
politie wat terug’, zei Ni Yulan. ‘Al meer dan twee maanden lang heeft de
politie ons niet lastiggevallen. Dankzij jullie gezamenlijke steun hebben wij nu
eindelijk gemoedsrust.’ Tijdens Write for Rights 2017 schreven meer dan
430.000 mensen voor haar.
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Hans Kroon, ouderling van dienst
Gré Westerhof, diaken
Maartje Visser, lector
Mirna van Schaik, zondagskind
Barend van Kesteren, koster
Martin van der Bijl en Valentijn Bakker, beamteam
Wilma van Dijk, kindernevendienst groep 1 t/m 4
Petra van de Kraats, kindernevendienst groep 5 t/m 8
Martin te Ronde, VO-groep
Lianne Huibers en Esli van Schaik, kinderoppas
Jannie van der Knaap, gastvrouw
Ellen Maliepaard, collectant
Adri Cardol, 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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