zondagsbrief 13 januari 2019

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
1e zondag na Epifanie

Kleur: wit
De kleur van vreugde, feest,
waarheid, reinheid

Voorganger: Ds. Wim Kruis
Orgel: Bert Wisgerhof

VOORAF
Orgelspel
Partita "Herr Christ, der einig Gottes Sohn" (lied 517),
Georg Böhm (1661-1733).
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Zingen: “Juich Gode toe, bazuin en zing”, Psalm 100: 1 en 4
(gemeente gaat staan)
Bemoediging en 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 dat zijn hand begonnen is. Amen.
(gemeente gaat zitten)
De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind
Nu is het nog winter,
maar het belooft een nieuwe lente
als we naar elkaar toegroeien.
In alle talen, in alle daden.
Kyriegebed:
3 gebedsintenties, elk afgesloten met gezongen kyrie: 301g
Zingen Glorialied: “Ook ik zing voluit mee”, 725: 4
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Kindermoment.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en jongeren naar de VO; collecte is
bestemd voor Stichting Vakaró voor Komló
Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar….”
Lezing: (Eerste Testament) Jes. 40:1-11
Zingen: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”, 221: 1 en 3
Lezing: Lucas 3:15-16 en 21-22
Zingen: “Nu heeft het oude leven afgedaan”, 353: 1, 3 en 4
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Verkondiging
Antwoordlied: “Ongestraft mag liefde bloeien”,
(wijs: Lied 791) van Sytze de Vries
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
1e: Diaconie
2e: Kerk
Orgelspel: koraalbewerking "Christ, unser Herr, zum Jordan kam" (lied
522), Dietrich Buxtehude (1637-1707).
(tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst)
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader….
Zingen: “God to enfold you / God zal je hoeden”, 426 (EN + NL)
Wegzending en zegen
Als “Amen” zingen: “Lof zij de Heer, …”, 868: 2 en 5
=========

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:
Sinds 27 december is Dhr. Huig van Bokkum verhuisd naar verpleeghuis
Pieter Pauw, woning 2 -kamer 8, aan de Costerweg 75 6702 AA in
Wageningen. Zijn conditie laat niet meer toe dat hij terug kan keren naar huis.
Dit is een verdrietig gegeven voor zowel Huig als zijn vrouw Tineke en hun
kinderen. De overgang is groot en allen hebben te wennen aan de nieuwe
situatie. Dat onze gebeden en medeleven hen ook in de tijd die komen gaat,
deelachtig mag blijven.
Dhr. Kees Hoogenhoudt is thuis gevallen en heeft daarbij zijn heup
gebroken. Afgelopen dinsdag is hij daaraan geopereerd in het Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Wij wensen hem een goed herstel. Het is niet bekend is waar
hij voor revalidatie wordt opgenomen. Als u hem als teken van medeleven
een kaartje wilt sturen kunt u dit het beste naar het huisadres doen.
Dhr. D. Jansen bevindt zich ruim drie weken in het
St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Daar heeft hij met goed gevolg een
langdurige operatie ondergaan. Het zijn spannende dagen geweest, maar er
is goede hoop op verder herstel. Herstel en revalidatie zullen echter een
lange periode in beslag gaan nemen. Met vertrouwen zijn dhr. en mw. Jansen
deze periode ingegaan en met vertrouwen zien zij uit naar de toekomst.
Samen met hun kinderen wensen we hen veel sterkte en Gods zegenrijke
nabijheid toe. Het postadres is: Dhr. D. Jansen, afd. G 3, hartchirurgie,
St. Antoniusziekenhuis, postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.
Bloemen:
De bloemen vanuit de Petrakerk, gaan deze week als groet van de
gemeente naar dhr. A.P. van der Tas.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
Meer over de bloemengroet:
Zondag 6 januari 2019, de bloemen van de kerk net weg gebracht, is altijd
zeer gezellig. Zou zo zeggen: steek ook eens uw/je vinger op om de bloemen
weg te brengen. We zijn tenslotte allemaal levende stenen en als we allemaal
iets doen voor de kerk, ook al is dat maar iets kleins ziet het er o.a. voor de
ouderlingen, die doen tenslotte ook genoeg, wat vriendelijker uit. Gods heil en
zegen gewenst in dit nieuwe jaar.
Ageeth Kroon.
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Dank
Bedankt voor alle aandacht en de mooie bloemen die ik ter gelegenheid van
mijn 90ste verjaardag mocht krijgen!
Evert Bakker
Samen eten in De Goede Reede
Het Samen Eten gaat in het nieuwe jaar van start op 18 januari.
In De Goede Reede worden de tafels weer gedekt. De maaltijd begint om
18.00 uur, vanaf half zes ben je welkom. De minimum bijdrage is € 3,00 p.p.
We willen graag weten voor hoeveel personen gedekt moet worden, dus meld
je aan. Dat kan tot en met 15 januari bij Kitty Siebel tel.514795 of
per e-mail: kittysiebel@gmail.com
Oproep jongere leden beroepingscommissie.
De beroepingscommissie heeft in de eerste ronde samen met een aantal
jongeren uit onze gemeente een aantal diensten van potentiële kandidaten
meegevierd; we hebben dit als zeer positief ervaren! In de tweede ronde van
de beroepingscommissie willen we graag twee jongeren vast toevoegen aan
de beroepingscommissie.
Wij zoeken 2 jongeren tussen de 15 en 28 jaar, één jongere vanuit de
Petrakerk en één jongere vanuit De Goede Reede.
Ben je gemotiveerd en vind je het leuk om deze verantwoordelijke rol in te
vullen, stuur dan vóór 31 januari 2019 een e-mail naar de scriba van de
Wijkkerkenraad van de Petrakerk: Fred Gerritsen, aagerritsen@petrakerk.nl.
Stuur daarbij een korte maar duidelijke motivatie waarom jij graag deel wil
uitmaken van de beroepingscommissie. Voorwaarde is wel dat je lid bent van
de Protestantse Gemeente Veenendaal. Je krijgt op basis van de
aanmeldingen en motivatie, bericht van de wijkkerkenraad die de keuze voor
de kandidaat maakt.
Openbare belijdenis.
Berry Veenhof en Evelien Veenhof - Gerritsen hebben te kennen hebben
gegeven openbare belijdenis van hun geloof te willen doen.
Overeenkomstig de bepalingen in de kerkorde heeft ter voorbereiding op deze
openbare belijdenis van het geloof een gesprek plaatsgevonden over hun
motivatie en over de inhoud van hun geloof, om hen tot deze belijdenis toe te
kunnen laten. De belijdenis van het geloof wordt door hen in de eredienst van
zondag 20 januari a.s. afgelegd.
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Bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat, indien er geen wettige bezwaren
worden ingebracht, op zondag 20 januari 2019 bevestigd zullen worden in
het ambt van diaken: Alina Keijman en Evelien Veenhof.
Door de wijkkerkenraad zijn herkozen als:
Ouderling: Adri Cardol, Hans Kroon, Hanneke van Schuppen, Ditty Huibers
en Ellen Maliepaard.
Jeugdouderling: Wilma van Dijk en Petra van de Kraats
Diaken: Wil den Doelder
Hans Kroon, Hanneke van Schuppen, Ditty Huibers en Ellen Maliepaard
hebben aangeven, tot aan het samengaan van wijkgemeente De Goede
Reede en onze wijkgemeente op 9 juni 2019, hun ambt te zullen voortzetten.
Bezwaren tegen de bevestiging c.q. de herbevestiging van één of meerdere
kandidaten kunnen vanaf heden tot en met 16 januari 2019 schriftelijk en
ondertekend bij de scriba worden ingediend.
Aangezien Fred Gerritsen, na 3 ambtstermijnen als ouderling-scriba niet meer
herbevestigd mag worden, zal zijn ambtstermijn verlengd worden tot er een
opvolger kan worden bevestigd.
De termijn van deze verlenging mag echter niet langer duren dan zes
maanden na de datum waarop zijn ambtstermijn volgens rooster van aftreden
is verstreken en dat is op 1 juli 2019.
We hopen echter dat we vóór 9 juni a.s. nog een aantal gemeenteleden
bereid te hebben gevonden om een ambt aan te nemen. Want zoals u/jij
hierboven kunt lezen ontstaat er na 9 juni 2019 een tekort aan ambtsdragers
vanuit onze wijkgemeente voor de nieuwe wijkkerkenraad.
Dus heeft u/heb jij belangstelling laat het ons even weten.
In deze dienst nemen we afscheid van Peter Doolaard als ouderling met een
bijzondere opdracht en Maarten de Bruijn als diaken. In verband met haar
vakantie is op 7 januari 2019 in het moderamen afscheid genomen van
Hannie Meijer als ouderling.

Taizé-viering
Zondag 20 januari is er een Taizé-Viering in De Goede Reede.
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.
Het 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!
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Kijken in de ziel
Seniorengesprekskring donderdag 17 januari, Petrakerk 10.00 uur
Peter Will zal ons een en ander vertellen over het verzetsverleden van zijn
vader, die dat met de dood heeft moeten bekopen. Een zoon vindt het
onbegrijpelijk dat een vader van vijf zonen zo’n keuze maakt, een andere
zoon kan die keuze meer billijken. Wat hebben deze verhalen ons te
zeggen? Welke keuzes zouden wij hebben gemaakt? En welke keuzes
maken we nu! Dit alles in het kader van de praat- en ontmoetingsgroep van
De Goede Reede en Petrakerk, “Kijken in de ziel”.
U wordt hartelijk uitgenodigd mee te denken en te spreken. Van half tien tot
tien uur is de inloop en om tien uur beginnen we in een van de zalen van de
Petrakerk.
Hartelijk welkom, Aafke Rijken.

Samen zingen
Vanavond is er weer de maandelijkse samenzang in de kerkzaal van
De Meent. We beginnen om 19.30 uur. ‘Zing, zing, zingen maakt blij’ zingt
een kinderlied. Wat zouden we daar nog aan toevoegen...!? Niets toch, of het
moet zijn: een hartelijk welkom voor u en voor jou!
Vorming en Toerusting
Verbindende communicatie,
Woensdag 16 januari start de cursus verbindende communicatie.
De eerste avond is een introductie op het model ‘geweldloze communicatie’
van Marshall Rosenberg. Zo communiceren dat woorden geen muren
vormen, maar een weg naar elkaar.
Gericht op verbinding, om samen te zoeken naar wat werkt voor jou en mij.
Om 19.45 staat de koffie klaar in Aller Erf, Ronde Erf 86.
Ik kijk uit naar uw komst. Met warme groet, Wilma Kloet
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Schrijfactie Vietnam: activist niet veilig in gevangenis.
De Vietnamese mensenrechtenverdediger Trần Thi Nga werd
bijna 2 jaar geleden opgepakt voor haar deelname aan een
protest. Ze werd in de gevangenis aangevallen. Zeer
waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur.
Opgepakt voor haar mening.
Trần Thi Nga is arbeids- en landrechtenactiviste. Ze ging in 2017 de straat op
om de overheid op te roepen maatregelen te nemen na een grote milieuramp
in 2016 waarbij een staalfabriek gif dumpte in de zee. Ze kreeg negen jaar cel
en vijf jaar huisarrest omdat ze propaganda tegen de staat zou verspreiden.

Mishandeld in de gevangenis.
Trần Thi Nga is in de gevangenis meermaals in elkaar geslagen door
medegevangenen. Ze dreigden haar zelfs te vermoorden. De
gevangenisautoriteiten willen haar hiermee waarschijnlijk straffen. Ook mag
ze geen bezoek ontvangen omdat ze geen bekentenis wil afleggen.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 februari 2019 de brief aan de minister van Openbare Veiligheid.
Roep hem op Trần Thi Nga onmiddellijk vrij te laten.
Goed nieuws: Rwanda: criticus regering vrijgelaten.
Het Hooggerechtshof in de Rwandese hoofdstad Kigali heeft de aanklachten
tegen Diane Rwigara ongegrond verklaard. Ze werd ervan beschuldigd de
‘bevolking aan te zetten tot rebellie’ en van het ‘vervalsen van documenten’.
Diane Rwigara beschuldigde president Paul Kagame ervan kritische geluiden
te onderdrukken. Vorig jaar wilde ze aan de presidentsverkiezingen meedoen,
maar ze werd uitgesloten omdat ze onvoldoende handtekeningen voor haar
kandidatuur zou hebben en ook handtekeningen zou hebben vervalst. Daarna
zat ze een jaar vast.
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Met spoed een jonge bezorger voor Samen Een gezocht

Voor de straten tussen de Brouwersgracht, Scheepjeshof, Hoogstraat,
Duivenwal enz. hebben wij met spoed een bezorger nodig. Het gaat om
ongeveer 135 adressen.
En voor op een wachtlijst zijn wij ook op zoek naar een bezorger.
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er
een kleine vergoeding voor.
Als je denk: dit lijkt me wel wat…….….:
Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem
dan contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau.
tel. 595203 of e-mail:
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Riet van den Heuvel, ouderling van dienst
Gré Westerhof, diaken
Roosje Wisgerhof-Beijen, lector
Ilse van de Kraats, zondagskind
Barend van Kesteren, koster
Theo en Stephan Zaaijer, beamteam
Marian Visser, kindernevendienst
Gerrieke Vinke, VO-groep
Ilse Rentenaar en Eline van der Meer, kinderoppas
Annie Keizer, gastvrouw
Ellen Maliepaard, collectant
Ad van den Bovenkamp, 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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