zondagsbrief 5 mei 2019

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
3e zondag van Pasen
Gezamenlijke dienst met
De Goede Reede
Kleur: Wit
Vreugde, feest, waarheid, reinheid,
liturgische kleur voor
grote feesten zoals Pasen.

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

- VOORAF -

Thema “Vrijheid”
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte en bezinning
- VOORBEREIDING Zingen: “Komt nu met zang en roert de snaren”, Psalm 33: 1, 2, 8
(Gemeente gaat staan)
Groet en bemoediging
Voorg: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer.
Voorg:
Allen:
Voorg:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft in eeuwigheid
en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is.
Amen.
(Gemeente gaat zitten)
Zingen: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”, 221: 1
De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind
Als jij er zijn mag
en ik ook.
Dan kunnen we dit leven delen.
Samen zingen, samen spelen
Kyrie, tussenzang en afgesloten met het zingen van, “Kyrië eleison”, 301g
Zingen Gloria “Zing van de Vader”, 304
- DIENST VAN HET WOORD Gebed
Kindermoment
Zingen “Zie de zon, zie de maan”, Psalm 8b: 1, 5
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de VO.
De collecte is bestemd voor Stichting Vakaró voor Komló.
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Lezing Eerste Testament: Exodus 16: 28 – 17: 7.
Zingen: ”De toekomst is al gaande”, 605.
Lezing Tweede Testament Johannes 21: 15 -22
Zingen: “O Heer blijf toch niet vragen”, 649: 1, 2, 3, 5.
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Antwoordlied: “U kennen, uit en tot U leven”, 653: 1, 2.
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN Collecten: 1e Kerk in Actie / Noodhulp Syrië, 2e Kerk
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Slotlied: “Geef vrede door van hand tot hand”, 1014.
(Gemeente gaat staan)
Wegzending en Zegen
Gezongen Amen
Orgelspel

---------Tel. 553155 of e-mail: wielstra.ensing@outlook.com
----------

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 kerk, gaan deze week als groet van de gemeente naar
dhr. H.J. Visscher.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
Huwelijksjubileum.
Op 8 mei hopen dhr. en mevr. van Geerenstein – Koops te vieren dat zij 55
jaar geleden in het huwelijk traden.
Wij feliciteren dit echtpaar hiermee en wensen hen een heel mooie dag toe.
Collecte deze zondag: Kerk in Actie / Noodhulp Syrië
Voor een sterke kerk in Syrië: Kerk zijn in oorlogstijd
Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben
ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar
leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor
het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie
komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet
tegen armoede, geweld en onderdrukking.
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18
miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift. Zij zochten een veilig
heenkomen elders in Syrië of in buurlanden als Jordanië en Libanon. Ook
twee derde van de christenen in Syrië raakte op drift. De helft van hen
vluchtte naar het buitenland. Desondanks bieden Syrische kerken effectief
hulp aan ontheemden in eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur.
Syrische kerken, de grote Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en
daarna ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere
hulpverleners in Syrië. Zij stellen de betrokkenheid van kerken in Nederland
zeer op prijs. Zij ervaren die als steun in de rug. Dankzij de financiële bijdrage
van onze kerk kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen
helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel
en hygiëne-pakketten. Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel
Syrië, Libanon en Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale
organisaties vaak onbereikbaar zijn.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw bijdrage voor
dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op
NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk
de kerk, Syrië. Hartelijk dank!
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4U-Viering
Zondag 19 mei om 9:30 uur is er in De Goede Reede een 4U-Viering.
Het thema is naastenliefde. Zijn vooroordelen van invloed of je iemand wilt
helpen of niet? In de Bijbel staan verschillende verhalen geschreven over
naastenliefde. Benieuwd hoe we dit verwerken in de dienst?
Kom dan vooral naar deze 4U-Viering. Er is livemuziek van De Goede Reede
Band! We zien je graag!
Wandelgroep De Goede Reede
Op 11 mei staat wandelroute Wageningen hoog en laag 8km op het
programma. U wandelt langs de grenzen van de steile rand van het
Veluwemassief met mooie panorama's op het rivierenlandschap. Dan dalen
we naar de uiterwaarden en vervolgen onze tocht langs de oever van de Rijn
met terugblik op de Veluwerand. Om onze startplaats weer te bereiken
beklimmen we de Wageningse Berg, waar we in het gelijknamig hotel
koffiedrinken.
We vertrekken om 9.30 uur bij de Goede Reede. Aanmelden voor de
wandeling kan tot vrijdag 8 maart via het mailadres:
dick.vogelezang@xmsnet.nl (voorkeur) Is dit niet mogelijk, dan bij. Dick
Vogelezang, tel. 0318 516203.
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.
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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.
Spoorboekje ‘Samengaan Wijkgemeenten’
Na een bijna twee jarig samen-op lopen, gaan begin juni/juli de gemeenten
De Goede Reede en de Petrakerk samen verder als Wijkgemeente ZuidWest, en de gemeenten Sola Fide en Aller Erf gaan samen verder als
Wijkgemeente De Open Hof.
De huidige vier wijkgemeenten maken deel uit de Protestantse Gemeente
Veenendaal (PGV), welke zelf deel uit maakt van de PKN – (Protestantse
Kerk Nederland). De PGV is het overkoepelend orgaan van de vier
wijkgemeenten en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de huidige vier
kerkgebouwen, het aantrekken van de vrijwillige bijdragen van de leden en de
personele-kosten en de onderhoudskosten van de gebouwen.
De juridische structuur van de Protestantse Gemeente Veenendaal is
momenteel geregeld in de Kerkorde van de PKN; dat is een uitgebreide
regeling waarin een ‘raamwerk’ is opgenomen voor de juridische structuur van
alle kerken die deel uitmaken van de PKN.
Ter uitwerking hiervan is voor de Protestantse Gemeente Veenendaal een
reglement voor de Algemene Kerkenraad (AK) vastgesteld.
Gekoppeld aan het reglement voor de AK is voor elk van de vier wijken een
plaatselijke regeling vastgesteld.
Door het samengaan van de gemeenten tot Wijkgemeente Zuid-West en
Wijkgemeente De Open Hof, moeten de huidige vier plaatselijke regelingen
vervangen worden door een tweetal nieuwe plaatselijke regelingen.
Tegelijk wordt de huidige regeling van de AK gewijzigd in een nieuwe regeling
voor de AK.
Door het samengaan van de vier wijkgemeenten moeten ook de huidige
beleidsplannen worden gewijzigd en aangepast. Na overleg van de betrokken
kerkenraden is ervoor gekozen om uit te gaan van korte beleidsplannen
waarin opgenomen zal worden dat zoveel mogelijk het huidige beleid wordt
voortgezet en dat de huidige beleidsplannen binnen afzienbare tijd worden
omgezet naar nieuwe beleidsplannen. Daardoor wordt de gemeenteleden de
kans gegeven om ‘werkende weg’ en gericht op de toekomst hun stem te
laten horen.
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De leden van onze huidige vier wijkgemeenten moeten op grond van gemelde
kerkorde worden gehoord over:
• Het samengaan van de gemeenten De Goede Reede en de
Petrakerk samen verder als een gemeente genaamd: Wijkgemeente
Zuid-West, terwijl de gemeenten Sola Fide en Aller Erf samengaan
als een gemeente genaamd: Wijkgemeente De Open Hof;
• De twee plaatselijke regelingen van de twee te vormen gemeenten
Wijkgemeente Zuid-West en Wijkgemeente De Open Hof;
• De hiervoor aangeduide twee korte beleidsplannen van de twee te
vormen gemeenten Wijkgemeente Zuid-West en Wijkgemeente De
Open Hof en ook de wijziging van het huidige beleidsplan van de AK;
• De wijziging van de huidige regeling voor de AK.
Nu er sprake is van horen van de gemeente leden over de hiervoor
genoemde vier punten, moeten alle betrokkenen daartoe in de gelegenheid
gesteld worden, zonder dat dat in aparte bijeenkomsten hoeft plaats te
vinden. Er is voor gekozen om zulks te doen na de kerkdienst van 19 mei
aanstaande.
Na het horen van de gemeenteleden op 19 mei aanstaande moeten de
betrokken wijk-kerkenraden van het horen verslag doen en zo nodig
aanbevelingen doen betreffende het samengaan van de hiervoor
genoemde wijkgemeenten alsook de wijzigingen in de huidige regeling
van de AK aan de AK. Dat is voor de vier huidige gemeenten De Goede
Reede, de Petrakerk, Sola Fide en Aller Erf gepland op 3 juni aanstaande.
Na het horen van de gemeenteleden op 19 mei aanstaande moeten de
betrokken dan nog te vormen wijk-kerkenraden van de nieuwe wijkgemeenten
Wijkgemeente Zuid-West en Wijkgemeente De Open Hof van het horen
verslag doen en zo nodig aanbevelingen doen op 3 juni a.s. betreffende de
plaatselijke regeling van de twee te vormen de gemeenten.
Van de ontwerpregelingen van de plaatselijke regelingen van de nieuwe
wijkgemeenten Wijkgemeente Zuid-West en Wijkgemeente De Open Hof ligt
een exemplaar ter inzage op het kerkelijk bureau, terwijl er ook een tekst is
geplaatst op de website van de Protestantse Gemeente Veenendaal.
Daarna kan de AK tijdens haar vergadering van 3 juni a.s. besluiten om de
ontwerpen van de diverse stukken vast te stellen en met de twee verslagen
over het horen van de gemeenteleden ter goedkeuring zenden naar de
classis.
Daarna kan de AK tijdens een vergadering in september de besluiten tot
vaststelling van de regelingen en beleidsplannen nemen.
Gerrit Hagelstein, vz. AK
Menno Vinke, vz. Reglementen Commissie
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Riet van den Heuvel, ouderling van dienst
Elbert van Schaik, diaken
Valentijn Bakker, lector
Roan van Schaik, zondagskind
Thijs van Tuil, koster
Kees Budding en Jasper Rou, beamteam
Judith Zaaijer en Anita Dannenberg, kindernevendienst
Wilma van Dijk, VO-groep
Martine van Manen en Laurens Noorda, kinderoppas
Ageeth Kroon, 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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