zondagsbrief 26 mei 2019

HARTELIJK WELKOM
IN DE
PETRAKERK
6e zondag van Pasen
Rogate (Bidt)

Kleur: Wit
De feestkleur, kleur van
zuiverheid en licht

Voorganger: Ds. Wim Kruis
Orgel: Gerard Rosier

- VOORAF Orgelspel
Welkom en mededelingen
- VOORBEREIDING Zingen: “God zij ons gunstig en genadig”, Psalm 67: 1,2
(gemeente gaat staan)
Groet en bemoediging
Voorg: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer.
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
Als jij er zijn mag
en ik ook.
Dan kunnen we dit leven delen.
Samen zingen, samen spelen.
Zingen: “In de veelheid van geluiden”, 283: 1,2,3,4,5
Gezongen Kyriegebed: 463: 1,2,3,6,8
Glorialied: “Alles wat u prijzen kan”, 413: 2
- DIENST VAN HET WOORD Gebed
Kindermoment
Kinderen gaan naar de kindernevendienst;
Zingen: Het licht is ons voorgegaan”, 285
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1e Lezing: Psalm 121
Zingen: “Heer, die mij ziet zoals ik ben”, Psalm 139: 1,14
2e Lezing: Markus 8:22 – 9:1
Zingen: “Iedereen zoekt U, jong of oud”, 837: 1,3,4
Verkondiging
Zingen: “Hij die de blinden weer liet zien”, 534
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN Collecte:
1e: Diaconie, 2e: Kerk
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader….
- DIENST VAN DE ZEGEN Slotlied: “Zolang wij ademhalen”, 657: 1,4
(gemeente gaat staan)
Wegzending en zegen
Gezongen “Amen”
Orgelspel

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u contact n.a.v. de dienst?
eredienst@petrakerk.nl of wfkruis@gmail.com

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. Douwe de Jong, is ter revalidatie van het ziekenhuis in Ede
overgebracht naar Zorgcentrum Klaverweide, Klaverweide 1,
3773 AW Barneveld.
Bloemen:
De bloemen van de Petrakerk, gaan deze week als groet van de gemeente
naar mevr. J. Fraaij.
Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk?
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. De openluchtdienst wordt, evenals vorig jaar, gehouden in
de tuin van de Petrakerk (ingang Dennenlaan).
De fietstocht voor jong en oud 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, da. Tineke Wielstra
2. Openluchtdienst tuin Petrakerk, 9.30 uur, drs. Ramon Pol
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!
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!
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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
• 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 blijvende herinnering aan de jaren
dat wij samen de Wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk vormden.
Komt dus allen!
Vrijwilligers gevraagd voor Stilok
Stilok is het kerkelijke geluid uit de regio, op Midland FM. We zenden elke dag
uit, behalve op donderdag. Momenteel hebben we te weinig vrijwilligers,
waardoor sommige programma’s in de knel komen. Daarom zijn wij dringend
opzoek naar u/jou. Wilt u/jij leren om een radioprogramma te maken en
presenteren?
Voor de volgende programma’s zoeken we medewerkers:
*Op Nivo, een programma voor/door mensen met een verstandelijke
beperking. We hebben dringend een begeleider nodig! (maandag 1x per 14
dagen, 20:00-20:30)
*Accent, nieuws en actualiteiten (woensdag, 20:00-21:00)
*Verhalen uit de Vallei, over de regio, vroeger en nu (maandag, 20:00-21:00
of zaterdag 11:00-12:00)
*Lokaal klassiek, klassiek op zondag (13:30-15:00)
*Jong belegen, met aandacht voor de jaren ’50, ’60 en ’70 (dinsdag, 20:0021:00)
Daarnaast zoeken we ook nog technici.
Geen ervaring? Geen probleem! Wij zorgen dat je goed wordt voorbereid.
Vind je het óók belangrijk dat de christelijke radio blijft bestaan en lijkt het je
leuk om hieraan mee te werken? Neem dan voor meer informatie contact op
met het bestuur via: info@stilok.nl
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Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:
Hans Kroon, ouderling van dienst
Tineke Flier, diaken
Brenda van de Vendel, lector
Mirna van Schaik, zondagskind
Barend van Kesteren, koster
Martijn Huibers en Jeroen Rou, beamteam
Marian Visser, kindernevendienst
Anita Simons en Jacintha Hendriks, kinderoppas
Marian van den Ham, gastvrouw
Jan van Manen, collectant
Joost van Schuppen, zondagsbrief

Zondagsbrief 26 mei 2019, 28e jaargang, nr. 22 (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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