Kleur van de zondag: Groen
In de liturgie symboliseert de kleur groen het algehele vertrouwen op Gods
liefde en het uitzien naar de komende voleinding. Het groen van de hoop op de
nieuwe schepping.
Bloemengroet
De bloemengroet vanuit wijkgemeente ZuidWest gaat vandaag naar de heer
Theo Anbeek. Hij is tijdelijk, -voor revalidatie-, opgenomen in Charim
Revalidatie.
Pastoraat
Marissa de Pater is ernstig ziek. Momenteel ligt ze in het UMC in Utrecht en
ondergaat zware behandelingen. Een kaartje als teken van ons medeleven zal
ze fijn vinden. Het adres is: UMC Utrecht, Afdeling B2 Oost, Kamer 24
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.
De heer Bart Rijskamp, is met nierfalen in ziekenhuis Geld. Vallei, afd. C2,
k122 terecht gekomen. Hij hoopt z.s.m. weer thuis te komen. Ons meeleven met
hem en zijn vrouw Janny, en Gods zegen op hun weg.
Geboren
Op woensdag 14 augustus werd Jan Juriaan van de Haar geboren. Zijn
roepnaam is Mats. Hij is de zoon van Janneke en Djorn van de Haar- Verwijs en
broertje van Dion.
Heel hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van deze kleine wereldburger!
Boekje Gerri Bres
Het boeiende boekje over het leven van Gerri Bres is klaar. 3 weken achter
elkaar 11, 18 en 25 augustus, zal ik op zondag na de kerkdienst in de hal
aanwezig zijn om de intekenaren op de lijst het boekje te overhandigen. De
kosten zijn € 7,50. Het handigste is wanneer u mij het bedrag contant en liefst
gepast geeft, dan krijgt u het boekje direct mee. Veel leesplezier gewenst.
Gerard Hörchner tel. 513613/ ghorchner@planet.nl
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BEZORGING SAMEN EEN
In deze vakantie periode kan het gebeuren dat Samen Een op zaterdag bij u
bezorgd wordt. Het as nummer komt nl op woensdag 21 augustus uit en er zijn
een paar bezorger dan nog op vakantie, maar ze zullen het VÓÓR zondag de
25e augustus bij u in de bus doen. Namens de bezorgers……bedankt voor uw
begrip.
Samen Eten
Iedereen is van harte welkom bij de eenvoudige warme maaltijd, die we
klaarmaken op vrijdag 23 augustus a.s. in het Trefpunt van de Petrakerk.
We beginnen om 6 uur, vanaf half zes ben je welkom. De minimum kosten zijn
€ 4,00 p.p. We willen graag weten voor hoeveel personen er gedekt moet
worden, dus meld je aan. Dat kan tot en met dinsdag 20 augustus bij Kitty
Siebel tel.0318 514795 of per e-mail kittysiebel@gmail.com
Nieuwe boeken en agenda’s voor 2020 op de boekentafel
• “En nu ben ik aan de beurt” van Christiane Berkvens-Stevelink Nadat zij
al eerder 2 echtgenoten had verloren aan kanker, kreeg zijzelf in 2006
kanker die ze te boven kwam, maar in 2017 keerde die terug -nu definitief.
In de laatste maanden hield zij een dagboek bij, hierin verhaalt zij van de
gebeurtenissen in haar leven vanaf het moment dat zij te horen krijgt dat de
kanker terug is en zij voorvoelt dat zij deze keer niet in staat is de ziekte te
overwinnen. Via dit boekje maakt ze ons deelgenoot in de manier waarop zij
vrede sluit met haar naderende dood.
• “U weet wie wij zijn” van Karl Barth. Hij was een briljant theoloog en een
bewogen pastor die zijn gemeente met preken en gebeden wist te
onderwijzen en bemoedigen. Hij heeft in dit boekje ons 50 gebeden
nagelaten.
• “Als God een vraag is” van André F. Troost is een meeslepend en
openhartig boek voor mensen die naar een antwoord zoeken op vragen die
cirkelen rond het grote Waarom. De ondertitel is:Mijmeringen in Mokum!
• “Kijk Beestjes” van Stephanie Calmenson is een leuk en prachtig
kinderboek waar je wat van opsteekt.
De kalenders voor 2020 zijn er ook weer in allerlei uitvoeringen. Onderstaand
een vijftal agenda’s
• Kerkenwerkagenda
2020
€ 9,99
• Agenda Leef!
2020
€ 13,99
• Bloemenagenda
2020
€ 12,95
• Stilteagenda
2020
€ 14,99
• Terdegeagenda
2020
€ 12,95
Als u belangstelling hebt moet u maar een kijken of er wat bij is. Bij Albert van
Kooten zijn er veel meer, en de prijs is gelijk. Maar de boekentafel krijgt een
aanzienlijke korting voor gebruik in het kerkenwerk.
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Pastoraat
Het is gebleken dat er gemeenteleden zijn die sinds 9 juni j.l. niet weten wie hun
wijkouderling is. Verschillende ouderlingen namen op 2 juni afscheid, maar
gelukkig werden er op 9 juni ook weer ouderlingen bevestigd.
We begrijpen dat het voor menigeen nog niet duidelijk is in welke sectie hij of zij
valt en wie zijn of haar ouderling, pastoraal medewerker en contactpersoon dan
is. Excuus van onze kant dat we dat niet duidelijker met u gecommuniceerd
hebben!
Niet alle vacatures konden worden ingevuld. Zodra alle gegevens bekend zijn
ontvangt u een kaartje thuis met de voor u belangrijkste gegevens.
Tot die tijd is alles wat nu al bekend is te vinden op de web-site:
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/werkgroepen of
www.petrakerk.nl/werkgroepen
Daar vindt u alles over het Pastoraat. U kunt Contactgegevens aanklikken voor
adressen en telefoonnummers van predikanten, kerkelijk werkers of voorzitters
van het pastoraat. Secties kunt u aanklikken als u wilt weten bij welke sectie u
hoort, daar staan ook de namen van de wijkouderlingen bij. Pastoraal
meldpunt vindt u ook op de web-site.
Als u contact wilt met iemand van het pastoraat, vragen of opmerkingen heeft,
laat het ons weten. U kunt altijd contact met ons opnemen via e-mail:
ZW-pastoraat@pkn-veenendaal.nl
Pastoraat: Theo Scheffer, Roselie Minderhoud, Hanneke van Schuppen
De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei nodigt u uit :
voor de openingsavond van het studieseizoen
Hebreeuws, met een optreden van Shura Lipovsky.
Zij zingt Jiddische liederen en vertelt Chassidische
verhalen en wordt begeleid door Maaike Roelofs,
cello en Paul Prenen, piano. Toegang gratis.
Onderwerp : Genezing en Troost .
Plaats:
Wijkkerk De Open Hof (voorheen Aller
Erf), Ronde Erf 86, 3902 CZ
Veenendaal
Tijd:
Dinsdag 3 september 2019 van 20.00
tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Toelichting: Shura Lipovsky is wereldwijd een sleutelfiguur voor de herleving
van de Jiddische (Chassidische) cultuur. Ze geeft colleges,
concerten, masterclasses en workshops o.a. in Amsterdam, Parijs,
Londen en New York.
Verdere activiteiten van de Werkgroep Hebreeuws: een driejarige Taalcursus
Bijbels Hebreeuws en verschillende leesgroepen Hebreeuws en Jiddisch.
Voor info: Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 51 54 32, secretaris van de
Werkgroep, rosabeijen@gmail.com
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Deze mededelingen, de liturgie 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 het volgende bulletin kunnen tot uiterlijk woensdag a.s.
worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

4

