zondagsbrief 19 mei 2019

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
5e zondag van Pasen
Cantate

Kleur: wit
Deze kleur staat voor zuiverheid,
maar ook voor nieuwheid en verlossing.
Wit is de oudste kleur in de kerk.

Voorganger: Trudy van Dijk
Orgel: Adri M. Okker

Orgelspel
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Zingen : “Zing voor de Heer een nieuw gezang” lied 655: 1,2,3,4
Groet
Voorg: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer.
gemeente gaat zitten
Drempelgebed
Bemoediging
Voorg: Gij, gij geeft ons tijd van leven
Gij roept ons ’s morgens aan het licht
We ademen U. Gij bezielt ons.
Wij raken elkaar…
Wees kracht in ons opdat we sterk durven zijn
Beweeg in ons, dat we leven voelen
Wees zacht in ons, dat we niet verstenen,
Licht, dat we de waarheid zien;
Brood, dat we delen
Wijn, die ons leven kleur geeft
Wees bron in ons, opdat we levend water vinden.
Allen: Roep ons bij onze ware naam
opdat wij, herboren in Uw geest, leven kunnen
zoals Gij bedoelde
toen U ons tijd van leven gaf.
Aansteken kaarsen door zondagskind en gedicht
Als jij er zijn mag
en ik ook.
Dan kunnen we dit leven delen.
Samen zingen, samen spelen.
Kyriegebed 3x afgewisseld met “Heer, ontferm u over ons”, lied 299d
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Zingen: “Geprezen zij God”, glorialied 150A: 2,3,4
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Kindermoment.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
De collecte is bestemd voor Stichting Vakaró voor Komló
Zingen: “Het licht is ons voorgegaan”, lied 285.
Lezing: Eerste Testament Deutr. 6: 1-9
Zingen: “Welzalig wie de rechte wegen gaan”, lied 119 1,2
Lezing: Tweede Testament Joh: 13: 31-35
Zingen: “Zolang wij ademhalen”, lied 657: 1,4
Verkondiging
Zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”,
antwoordlied 992:1,2,3,4
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
1e: Stichting Samen Geloven, 2e: Kerk
Tijdens collecte komen kinderen terug en luisteren we naar een lied van
Huub Oosterhuis, gezongen door Trijntje Oosterhuis “Ken je mij?”
Dankgebed – voorbeden
gemeente gaat staan
Zingen: “Liefde, eenmaal uitgesproken”, slotlied 791: 1,2,3,4,6
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Wegzending en zegen
Voorg: Dat heel mag worden uw huis, met al wie daar behoren
Vanouds en nieuwgeboren, gebleven of verloren
Dat heel mag worden uw huis.
Allen: Dat groot mag zijn mijn hart
En zacht en toegenegen als bron uit God gekregen
Tot overvloed, tot zegen.
Dat groot mag zijn mijn hart
Voorg: Daartoe zegene u de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
Allen: “Amen”
Orgelspel.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u contact n.a.v. de dienst?
eredienst@petrakerk.nl of trudyvandijk@planet.nl

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:
Dhr. B. Borsje is uit het ziekenhuis ontslagen en verblijft voor verder
herstel in het gezin van zijn dochter Nelleke.
Hij kan nog geen bezoek ontvangen, maar een kaartje wordt op prijs
gesteld!
Mevr. H. K. Brouwer - Broekhuizen heeft m.i.v. 6 mei het
revalidatiecentrum in Utrecht kunnen verlaten. Zij is verhuisd naar een
appartement in verzorgingscentrum “Klein Buitenhof”, Cuneralaan 2, te
Rhenen. We wensen haar van harte een goede tijd toe en dat zij zich daar
thuis mag gaan voelen.
Bloemen:
De bloemen vanuit de Petrakerk, gaan deze week als groet van de
gemeente naar mevr. S. Vooijs – Seventer.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
Vastenactie 2019 De Goede Reede & Petrakerk
Om de vastenactie definitief af te ronden hebben wij nog even een
huishoudelijke mededeling:
Heeft een geboden op een activiteit tijdens de
diensten/talentenveiling? Wilt u dan het toegezegde bedrag hiervan
overmaken?
NL14 RABO 0395 1389 06 o.v.v. Gift DTVeiling 2019 en het nummer van
de gekochte dienst.
We hopen u z.s.m. het eindresultaat van deze Vastenactie 2019 te
kunnen melden, en natuurlijk dit te overhandigen aan beide goede doelen,
Stichting Likoni Onderneemt en Stichting Maher-India.
De diaconie.
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Samen Eten in De Goede Reede
Op vrijdag 24 mei 2019 wordt er voor de laatste keer een eenvoudige,
warme maaltijd klaargemaakt 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 dinsdag 21 mei bij Kitty Siebel tel. 514795
of per e-mail naar kittysiebel@gmail.
Collecte deze zondag voor Stichting Samen Geloven
Samen Geloven (voorheen: Pastorale Begeleiding Verstandelijk
Gehandicapten) is een stichting die zich vanuit diverse kerken, wil inzetten
voor de verstandelijk beperkte mens. Zo organiseert zij o.a. aangepaste
kerkdiensten, aangepaste vieringen en bijbelgroepen voor mensen met
een verstandelijke beperking.
*De aangepaste kerkdiensten vinden iedere 4e zondag van de maand
plaats in de Oude Kerk op de Markt.
*De speciale vieringen zijn vieringen op laag niveau, kleinschaliger dan in
de kerk. Deze bijeenkomsten zijn steeds op de eerste zondag van de
maand in ‘Buitenzorg’.
*Bijbelgroepen worden steeds op donderdagavond gehouden in
“De Ontmoeting” van Reinaerde.
De meeste van onze deelnemers kunnen niet zelfstandig komen. Ze
worden daarom gebracht met busjes. De kosten voor dit vervoer zijn hoog
en de deelnemende kerken dragen samen een deel van de kosten. Ook
van de deelnemers zelf wordt een bijdrage aan de vervoerskosten
verwacht. Het banknummer van de stichting ‘Samen geloven’ is:
NL98 RABO 0157325792. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken?
Slinger van de kindernevendienst
De afgelopen zondagen zijn de kinderen in de kindernevendienst gestart
met het maken van een slinger voor 9 juni. Ze hebben de hulp van ons
allemaal nodig om de hele kerk en tuin op 9 juni te kunnen versieren.
Achter in de kerk liggen vlaggetjes klaar waarop u/jij kan schrijven wat
vriendschap voor u/jou betekent: Vriendschap is... . Zo maken we met
elkaar een feestelijke start van de nieuwe wijkgemeente Zuid-West.
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Hemelvaartsdag 30 mei a.s.
Het is een goede gewoonte, die in de Protestantse Gemeente
Veenendaal op Hemelvaartsdag niet meer is weg te denken: de fietstocht
door een prachtig stuk natuur en aansluitend een viering in twee diensten,
waaronder een openluchtdienst. Let goed op!!!!: vanwege een verbouwing
bij De Meent, wordt de openluchtdienst, evenals vorig jaar, gehouden in
de tuin van de Petrakerk (ingang Dennenlaan).
De fietstocht: deze is voor jong en oud en duurt ongeveer 1 uur.
Alle sportievelingen worden verwacht bij Sola Fide aan de Eikenlaan.
We vertrekken (uiterlijk) 8.15 uur.
De diensten: 1. In De Goede Reede, 9.30 uur, ds. Tineke Wielstra
2. Openluchtdienst tuin Petrakerk, 9.30 uur, drs. Ramon Pol
(Na afloop koffie / thee en voor de kinderen fris)
N.B.: uiteraard hopen we op mooi weer. Mocht het écht niet kunnen, dan
wordt de openluchtdienst een dienst in het Trefpunt bij de Petrakerk!
Welkom om mee te fietsen en -dat vooral- mee te vieren!
Dienst zondag 2 juni 2019
Op zondag 2 juni a.s. is de laatste eredienst van onze wijkgemeente
Centrum-Zuid Petrakerk. Vanaf 9 juni a.s. gaan we samen met De Goede
Reede verder als Wijkgemeente Zuid-West.
In deze dienst nemen afscheid van de huidige wijkkerkenraad. Een aantal
van de huidige ambtsdragers zal hun ambt voortzetten in de nieuwe
wijkkerkenraad, maar van een aantal nemen we in deze dienst afscheid.
Dit zijn:
• Gré Westerhof als diaken
• Elbert van Schaik als jeugddiaken
• Hans Kroon, Ditty Huibers en Ellen Maliepaard als ouderling
• Hans van der Meer als ouderling/kerkrentmeester
• Bert Verweij als beleidsouderling
• Fred Gerritsen als ouderling/scriba
Hoewel hij geen ambtsdrager was wordt ook afscheid genomen van Kees
Maliepaard.
Hij was van 2012 tot heden notulist van de wijkkerkenraad.
Gezien het bijzondere karakter van deze dienst willen wij deze niet
ongemerkt afsluiten en daarom bent u / jij na afloop van de dienst van
harte uitgenodigd voor een informeel samenzijn in de kerkzaal met
natuurlijk een kop koffie, thee of limonade.
En voor alle aanwezigen hebben we een tastbare herinnering aan de
jaren dat wij samen de Wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk vormden.
Komt dus allen!
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Taizé viering
Zondag 26 mei is er een Taizé-Viering in De Goede Reede met als thema:
‘De zegen van God gaat met ons mee’.
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.
De viering 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!
Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht
Voor in wijk West zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe bezorgers, en
voor de andere wijken willen we graag nieuwe namen op de wachtlijst.
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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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.
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.
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Ellen Maliepaard, ouderling van dienst
Gré Westerhof, diaken
Adri Cardol, lector
Maud Zeegers, zondagskind
Thijs van Tuil, koster
Theo en Stephan Zaaijer, beamteam
Marion Feenstra, kindernevendienst
Wilma van Dijk, VO-groep
Ilse Rentenaar en Tess Zeegers, kinderoppas
Gerard Hörchner, gastheer
Riet Rooseboom, collectant
Bert Rooseboom, zondagsbrief

Zondagsbrief 19 mei 2019, 28e jaargang, nr. 21 (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
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