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Mededelingen 

 
 
Bij de bloemschikking: 
Welkom in onze veelkleurige kring. 
Met elkaar mogen we hopen op geloof in de liefde. 
In de schikking vindt u al deze elementen terug: 
-dahlia’s - veelkleurigheid 
-rode anthuriums - kleur van de Geest 
-hart - liefde 
-rozebottels – vruchtdragend 
-klimop – trouw 
 
Kleur van de zondag: Rood 
Rood is de kleur van de liefde, het vuur, de warmte en het enthousiasme. 
Het rood symboliseert  het doorgeven de Geest. 
 
Bloemengroet  
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit wijkgemeente ZuidWest naar 
de heer Dick Cozijnsen. 
We wensen Dick sterkte toe bij het herstel na de zware operatie. 

 
Meeleven 
Mevr. Ina Zwanink – Graaff, is geopereerd aan haar knie en voorlopig aan huis 
gebonden. Haar man Martin verblijft in de Meent. Hij gaat achteruit. 
 
Kinderleerhuis 
Hallo jongens en meisjes, 
Het is bijnnnaaa zover. Het kinderleerhuis! Voor alle kinderen van 6-12 jaar.  
We gaan het avondmaal bekijken, proeven, maken en beleven. Jij komt toch 
ook?  
Het is op dinsdag 29-10, 5-11 en 12-11 van 15.45 tot 16.45 in het trefpunt. 
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee ook al zit hij of zij niet bij ons in 
de kerk.  
Kunnen we voor jou ook limonade en wat lekkers klaar zetten? Laat even weten 
als je komt met een mailtje of appje. ( 06-48492495 of sheidevd@ziggo.nl).  
 
Tot dinsdag!  
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Voedselestafette…doet u ook mee?! 
Volgende week start in onze wijkgemeente de Voedselestafette. De 
voedselbank in Veenendaal verzorgt wekelijks ong.130 voedselpakketten. De 
levering van producten door bedrijven en supermarkten in Veenendaal is 
hiervoor niet toereikend. Om de voedselvoorraad op peil te houden doet de 
voedselbank daarom ook een beroep op de kerken. Het streven is dat elke 
maand 2 kerken een inzamelingsactie houden. Omdat de nood in onze 
woonplaats nog steeds hoog is, willen we ook dit jaar onze bijdrage leveren.  
Vandaag krijgt u een flyer mee met producten die we gaan inzamelen. Wilt u 
alleen producten kopen die op dit lijstje staan? Het is ook mogelijk een tas 
van de voedselbank te lenen om de boodschappen in te doen. Vanaf zondag 3 
november kunnen er elke zondagmorgen producten worden ingeleverd. 
Daarnaast is er de hele maand november ook inzameling op de 
maandagavonden van 18.45 – 19.45 uur, in de hal van de kerk.  
Boven de voedselbank is ook een kledingbank voor cliënten van de 
voedselbank. Gaat u uw kledingkasten binnenkort opruimen? Dan kunt u 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. Door de voedselbank te 
steunen helpen we mensen die leven onder het bestaansminimum. Armoede is 
dichterbij dan u wellicht denkt; het kan ons allemaal overkomen. De diaconie 
beveelt de voedselestafette dan ook van harte bij u aan. Laten we er met elkaar 
weer een geslaagde actie van maken!  
 
 
 

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 het volgende bulletin kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. 
worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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