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Mededelingen 

 
 
Zondag 17 november: negende zondag van de herfst, kleur groen 
Groen staat symbool voor het leven en de hoop, de groei en de oogst. Al in de 
oude kerk riep deze kleur de herinnering op van het paradijs. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de dienst in de Petrakerk naar 
de heer Piet Zwaan. 
 
De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor de Voedselbank in 
Veenendaal, waaronder ook de Kledingbank, de Soepfiets en Stadsakkers. 
Sinds eind 2013 wordt via de Voedsel- en Kledingbank noodhulp verleend aan 
mensen die onder de armoedegrens leven. Momenteel worden wekelijks ruim 
130 pakketten samengesteld! In juni 2016 is de Soepfiets van start gegaan, 
waarmee men dak- en thuislozen probeert te bereiken met een kop soep, een 
broodje en een praatje. Begin 2017 is men gestart met Stadsakkers, een eigen 
moestuin voor de Voedselbank. We hopen dat de collecte flink mag bijdragen 
aan het werk van De Voedselbank. 
 
Voedselestafette…nog ruim één week te gaan 
Afgelopen maandagavond stond de teller op 18 gevulde kratten, 108 pakken 
koffie en 10 pakken melk! Dat was halverwege de actiemaand, dus we hopen 
dat aantal zeker nog te verdubbelen. Helpt u ook mee om dat te bereiken? Op 
de inzamelingstafel liggen nog flyers met een boodschappenlijstje. Wilt u alleen 
producten kopen die op dit lijstje staan?!  
Er wordt ingezameld op zondagmorgen en op maandagavond van 18.45 – 
19.45 uur, in de hal van de kerk. De laatste mogelijkheid is maandag 25 
november. Denkt u eraan de geleende tasjes na gebruik weer (vol) in te 
leveren? 
Mocht u liever geld overmaken, dan kan dat op rek.nr. NL46 ABNA 0577889745 
t.n.v. Voedselbank Veenendaal o.v.v. ‘Voedselestafette’. 
Boven de voedselbank is ook een kledingbank voor cliënten van de 
voedselbank. U kunt nog goede, bruikbare kleding en schoenen (voor jong tot 
oud) inleveren op de Gilbert van Schoonbekestraat 75; van maandag tot 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 
uur.  
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Meeleven 
Mevr. A.A. van Antwerpen – Jonker, is gevallen en heeft haar heup gebroken. 
Zij is geopereerd. Ze verblijft nu in Charim Revalidatie, ’t Holle Goed 2, 3902 HB 
Veenendaal (achteringang Engelenburgh) 
 
Taizé - viering 
Vanavond  17 november is er een Taizé-Viering in de Petrakerk. 
Het thema is: Vertrouwen. 
We beginnen om 19:00 uur, na afloop is er koffie en thee. 
 
Kaarten maken 
Dinsdagmorgen 19 november a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe 
kaarten maken voor o.a. de bloemengroet op zondag. Houdt u van gezelligheid 
en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom in de Petrakerk. Materiaal en 
begeleiding is aanwezig. Info: Carla Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl 
 
Samen eten 
Eens per maand ontmoeten wij elkaar bij de maaltijd .Een ontspannen manier 
om met elkaar in contact te komen.Deze keer is dat op 22 november 2019. We 
komen bijeen in het Trefpunt. Om 6 uur is de maaltijd, vanaf half zes ben je 
welkom. De minimum kosten bedragen 4 euro p.p. Aanmelding tot en met 
dinsdag 19 november bij Kitty Siebel tel 0318 514795 of per 
email  kittysiebel@gmail.com 

          
Kerk & Israël onderweg 
Fototentoonstelling: “Al waren onze monden vol van zang” 
Vanaf zondag 27 oktober kunt u drie weken lang in de avondmaalsgang van de 
Petrakerk  de fototentoonstelling Kerk & Israël bekijken. Bij elke afbeelding hoort 
een bijpassend gedicht. Deze foto’s en gedichten zijn zo verrassend dat het de 
moeite waard is om er aandacht aan te besteden. De elf afbeeldingen vormen 
samen een verhaal waarin elke bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar 
levensverhaal kan teruglezen.  
Aansluitend op deze mooie fototentoonstelling zal dinsdagavond 19 november 
ds. Reinier Gosker een informatieavond verzorgen over het werk van Kerk & 
Israël van de PKN.  
Datum | dinsdag 19 november 
Plaats | kerkzaal Petrakerk, Kerkewijk 135 
Tijd | 20.00 - 22.00 uur 
Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com. 

 
Ontmoetingsmiddag  Kerst  2019 
De diaconie  van onze wijkgemeente ZuidWest  is evenals voorgaande jaren 
van plan een  middag voor ouderen/senioren  te organiseren en wel op  dinsdag 
17 december a.s. in het Trefpunt/Petrakerk. Op deze middag willen wij 
samenkomen rondom Kerst, en vooral elkaar ontmoeten. Nadere informatie 
volgt later via de Zondagsbrief en Samen Eén. 
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Beste 30-ers en 40-ers, 
Kennen jullie dat? Drukke levens, veel te doen, niet altijd tijd/rust om op 
zondagochtend naar de kerk te gaan. 
Maar, ALS je gaat, kom je ook weinig mensen van jouw leeftijd tegen! Jammer, 
want ontmoeting is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Toch zijn er wel 
veel gemeenteleden van onze leeftijd, maar we lopen elkaar mis.  
Daarom dit initiatief: 
Elke 1ste zondag van de maand een dienst waar wij elkaar kunnen ontmoeten. 
Gewoon een normale eredienst. We zorgen voor wat lekkers bij de koffie en 
zoeken elkaar op op zondagochtend.  
Dus, ALS je dan gaat, ga dan in ieder geval op de 1ste zondag van de maand! 
 
- ontmoet leeftijdsgenoten in de kerk 
- onze kinderen ontmoeten elkaar tijdens de kinderoppas/nevendienst /VO/JND  
- lekkers bij de koffie 
- samen staan we sterk, dus heb jij wensen/ideeën voor de diensten, kunnen we 
hier ook werk van maken!  
 
Zie ik jou op zondag 1 december in de kerk, en daarna voor koffie in het 
Trefpunt? Tot dan!  
Met vriendelijke groet, 
Marthe Stegenga 

 
Einde dienstverband Trudy van Dijk 
Eind van dit kalenderjaar zullen we als wijkgemeente ZuidWest afscheid nemen 
van onze kerkelijk werker Trudy van Dijk.  
Eerder heeft de AK bepaald dat er binnen onze nieuwe wijkgemeente ZuidWest 
plaats is voor 2 fulltime krachten (dominees en/of kerkelijk werkers).  
De afspraak met Trudy was dan ook dat haar contract zou doorlopen tot het 
moment dat de nieuwe predikant intrede zou hebben gedaan. Dat was 
27 oktober jl. het geval. Vanuit pastoraal oogpunt, maar zeker ook om op 
zorgvuldige wijze de pastorale contacten over te kunnen dragen, is in goed 
overleg met de AK besloten het contract met 2 maanden te verlengen tot 31 
december a.s.  
Wij hebben met Trudy afgesproken dat zij zich de komende periode tot het  eind 
van dit jaar volledig richt op de pastorale taak en het overdragen daarvan aan 
de collega’s. 
Wij danken Trudy voor haar inzet in de afgelopen periode voor eerst 
wijkgemeente CZ-Petrakerk en vanaf 9 juni dit jaar voor wijkgemeente 
ZuidWest. 
Ton Keijman/Henk Wijnberger 
 
Gevraagd: 
Zelfstandige hulp in de huishouding gevraagd voor twee uur per week bij een 
ouder echtpaar. 
Inlichtingen bij Mirande van der Wilt, 526389, mvdwilt@kpn-veenendaal.nl 
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Parkeren. 
Iedere zondagochtend is er een vrijwilliger aanwezig om de kerkgangers te 
wijzen waar ze hun auto kunnen parkeren bij de kerk. Er is tijdens de 
verbouwing meer ruimte gemaakt voor het parkeren op het terrein van de kerk. 
Hierbij is het belangrijk om de aanwijzingen op te volgen van de parkeerwachter. 
Er zijn altijd 2 plekken vrij voor mensen die slechter ter been zijn vlak naast de 
ingang. Er is ook parkeergelegenheid op het terrein van de tennisbaan en ook 
kunt u uw auto op het terrein van het CLV aan de Kerkewijk zetten. Dit hek 
wordt ruim op tijd geopend en weer afgesloten na de kerkdienst. Voor vragen en 
opmerkingen kunt u terecht bij Nynke de Boer.nynkedeboer3@hotmail.com. 

 
Bespreken van zaalruimte 
De kosters verzoeken u beleefd, doch dringend, om afspraken voor zaalruimte 
per e-mail te maken. Als u dat via de website doet: klik op Over Ons, en dan 
onder het kopje Koster vindt u Zaalruimte bespreken? Daarmee opent u een 
invulformulier, beantwoord de vragen en verstuur de mail. 
Van de kosters krijgt u een bevestiging per e-mail. Bovendien wordt de afspraak 
aan de website agenda toegevoegd. In de agenda wordt gebruik gemaakt van 
een afkorting om de toegewezen zaalruimte aan te geven: 
Petrakerk   (Hoofdingang of Ingang Dennenlaan)  
    1. Kerk Zaal (KZ) 
    2. Predikanten Kamer (PK) 
    3. Kerkenraads Kamer (KK) 
Trefpunt     
    4. Grote zaal (TP) 
    5. Treffic (TR)   
Als we allemaal hier aan meewerken kunt u dus in de website agenda zien of er 
ruimte beschikbaar is vóór u een aanvraag doet. Of met behulp van de agenda 
snel zien waar u moet zijn voor een bepaalde afspraak. 
Bedankt voor uw medewerking! 
 

 
Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op website van de 
wijkgemeente ZuidWest. Ook kunt U daar deze dienst later nog eens bekijken. Beluisteren, en 
bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl   

Wilt u een geluidsopname van de dienst op CD? Informeer dan, zo mogelijk vóór, of direct na de 
dienst bij de regietafel achter in de kerk. 

 
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
 

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verzonden naar 
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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