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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. 
(Eigenlijk is de kleur vanwege Israël zondag blauw/wit - goddelijkheid , oneindigheid ,de 
kleur van de hemel – De vlag van Israël) 

 
Bloemengroet  
Met een hartelijke groet vanuit wijkgemeente ZuidWest gaan de bloemen naar 
mevrouw van den Brink- Maassen, Boompjesgoed 19. 
We wensen haar van harte beterschap toe. 
 
Meeleven - zieken 
Tess Scheffer, 6 jaar, dochter van Bart en Henriette,  ligt in het ziekenhuis. Het 
kleine meisje heeft de ziekte CF en momenteel zijn er weer zorgen rond  
haar gezondheid. Het gezin woont aan de Waterschans 17. 
Marissa de Pater, Ravelstraat 25, is de afgelopen week weer opgenomen in het 
ziekenhuis om het proces van stamceldonatie in te gaan. 
 
Week tegen Eenzaamheid – 1 t/m 8 oktober 2019 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid 
voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen 
Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem. Ontmoeting en 
verbinding staan centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen 
van contact. Juist in deze week is het goed wat extra aandacht te geven aan de 
mensen om ons heen. Vandaag staan er bloemen achter in de kerk. De 
diaconie vraagt u er één mee te nemen voor iemand die u wilt bemoedigen. 
Dat kan iemand zijn die veel alleen is, die ziek is, die verdriet heeft… Bij de 
bloemen liggen lege kaartjes. Hierop kunt u thuis een persoonlijke 
bemoediging/groet schrijven en het vervolgens aan de bloem hangen. Wilt u 
meer weten over de Week tegen Eenzaamheid? Kijk dan eens op 
www.samentegeneenzaamheid.nl 

 
Uitnodiging voor: “Koffie met een Oortje”  
Na het sluiten van “De Goede Reede”, is deze 
ontmoetingskoffie  verplaatst naar de grote zaal 
van de “Eglantier”, Rederijkers 1.  
Twee maal per maand op de dinsdagmorgen is iedereen daar welkom! Deze 
maand op 8 en 22 oktober tussen 9.30 en 11.30 uur. 
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Op weg naar 2025,  
Wat voor kerkgemeenschap willen wij hier in Veenendaal zijn? 
Daarover wil Ds. B. Olde met ons van gedachten wisselen over onze 
kerkgemeenschap inVeenendaal. Wat zal in 2025 kenmerkend zijn voor onze 
kerkgemeenschap? 
Ds. Olde schetst de context van de kerk in Nederland en de visie en agenda van 
de landelijke kerk. Wat betekent ‘Geloof, gemeenschap en gedrag’ uit het 
rapport Kerk 2025 voor onze kerkgemeente en onszelf? Wat betekent het 
perspectief uit de rapporten van het CBS en het Sociaal Cultureel Planbureau 
‘Christenen in Nederland’ (dec 2019) en ’De identiteit van Nederland’ (juni/juli 
2019)? Moeten we gaan pionieren of de huidige wijkgemeente koesteren? 
We gaan in gesprek over de toekomst van onze kerk, de PGV. 
Van harte welkom! 
Datum | dinsdag 8 oktober 
Plaats | Trefpunt, Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan 
Tijd | 20.00-22.00 uur 
Contact | Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com 
 
Korte wandeling 12 oktober. 
Zaterdag 12 oktober wordt er gewandeld over een deel van het Turfstekerspad 
rond Ederveen. Wandeling Turfvelderpad. 10 km. 
Wandelen door weilanden, langs beken, over dijken en langs akkerranden in het 
prachtige buitengebied van Ederveen. Ontdek het mooie buitengebied van 
Ederveen. Wandelen door weilanden, langs beken en over boerenerven. Rust, 
kleinschaligheid en de combinatie van natuur en cultuur bepalen hier de 
sfeer.  Rugzak op en gaan! 
We vertrekken om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij station Veenendaal-West. 
U kunt uw deelname opgeven tot vrijdag 11 oktober 18.00 uur, liefs per mail bij 
Dick Vogelezang, dick.vogelezang@xmsnet.nl of anders per telefoon 516203. 
 
Zondag 13 oktober is er weer een 4U-Viering.  
Deze keer is er speciaal aandacht voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. 
En zit je (al lang) niet meer op de basisschool, ook dan ben je welkom. 
Het thema is: Een goed verhaal, reis mee! 
Kinderkoor Joy en De Band doen mee. 
Wij hebben er zin in, jij toch ook? Kom vooral want we zien jullie graag! 
-De voorbereidingsgroep- 
 
De kookploeg van Samen Eten komt op 15 oktober in het Trefpunt bij elkaar om 
kwart over acht.  We vullen dan het rooster in voor 2020. 
Vind jij het ook leuk om 1of 2 keer in 2020 mee te helpen om een maaltijd klaar 
te maken, kom dan ook die avond even langs. We kunnen nog best kokers 
gebruiken. Wil je wat meer weten over de werkzaamheden, bel naar Kitty Siebel 
tel 0318 514705 of stuur een mail: kittysiebel@gmail.com 
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Op zondagochtend  27 oktober is de Intrededienst van ds. Coby de Haan.  
Als gemeente willen we haar van harte welkom heten en er een feestelijke dag 
van maken. Een commissie bestaande uit Marcel Rou, Ilona Huibers, Hannah 
Honders, Jannie Dijk, Arend Vleeming en Margreet Hagelstein is gestart met de 
voorbereidingen. Ze zullen in de komende weken de plannen verder uitwerken 
en waar nodig ook een beroep doen op  gemeenteleden. Mocht u suggesties 
hebben, dan horen we het graag. 
 
Boekentafel met een extra tafel i.v.m. de Kinderboekenweek 
Voor deze en volgende week halen wij op zaterdagmiddag een flinke doos 
kinderboeken bij Boekhandel van Kooten, die een relatie hebben met deze 
speciale week onder het thema “Reis mee”, en waarvoor Anna Woltz het 
kinderboekenweekgeschenk heeft geschreven met als titel “Haaientanden”. 
Bij besteding van 10 euro of meer ontvangt u dit geschenk. 
Volgende week doen wij dat ook, maar dan vieren wij ook ons 25 jarig bestaan 
als boekentafel die wij na “De Goede Reede” nu voortzetten als “Boekentafel 
PKN-gemeente ZuidWest  Veenendaal”. 
Deze week hebben wij nagedacht hoe wij ons jubileum passend kunnen vieren, 
en dat is het volgende: Wij zorgen op 13 oktober voor een feestelijke traktatie bij 
de koffie en geven die dag 10% korting bij elke aankoop of bestelling bij de 
boekentafel. Dit is een grote uitzondering omdat wij een royale korting krijgen 
t.b.v. van kerkelijke doelen. Dit is duidelijk éénmalig. 
Wij zoeken trouwens nog wel enkele medewerkers voor de boekentafel! Info bij 
de tafel…..!! 
 

Ambtsdragers gezocht, per direct en per 1 januari 2020! 

Per 1 januari 2020 ontstaan er twee vacatures in de huidige kerkenraad van 

onze wijkgemeente ZuidWest. We zoeken per die datum een pastoraal 

ouderling voor sectie 2 (samen met een andere ouderling) en een 

ouderling/voorzitter voor de werkgroep Vorming & Toerusting. 

Ook zijn we voor direct nog steeds op zoek naar twee ouderlingen voor het 

doelgroepenpastoraat, t.w. voor de pastoraatgroepen 50-Plus (51 – 70 jaar) 

en Senioren (vanaf 71 jaar).  

Graag stellen wij u/jou in de gelegenheid voor deze ambten namen op te geven 

van gemeenteleden die u/jij hiervoor geschikt acht.  

Bovendien zoeken we –ook voor direct- twee pastoraal medewerkers (één 

voor sectie 1 en één voor pastoraatgroep Starters (19-30 jaar).  

Ook voor deze functies ontvangen we graag namen van kandidaten.  

Dat kan in beide gevallen t/m 13 oktober a.s. bij de scriba: zw-scriba@pkn-

veenendaal.nl. 

Alvast hartelijk dank voor uw/jouw reacties. 

De vacaturecommissie 
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Om vast in uw agenda te noteren: 
 
Wijk contactavonden in het Trefpunt vanaf 
20.00u. 

• Donderdag 7 november a.s. 

• Donderdag 21 november a.s. 

• Maandag 25 november a.s. 
 

 
Tijdens één van deze avonden kunt u in informele sfeer  : 

• Kennismaken met ds. Coby de Haan. 

• Informatie inwinnen  bij de verschillende werkgroepen o.a. Doelgroepen 
pastoraat. 

• Elkaar ontmoeten om een goed gesprek te voeren met elkaar. 
 

Aanmelden:  
U kunt uw aanmelding en voorkeursdata per mail doorgeven : 
ZW-pastoraat@pkn-veenendaal.nl 
In Samen Één van 18 oktober a.s. vindt u een inlegvel: 
aanmeldingsformulier wijkcontactavonden, deze kunt u voor 01-11-
19 deponeren in de daarvoor bestemde doos in de hal van de 
kerk. 
We hopen op gezellige avonden, waarbij we elkaar, onder het 
genot van een hapje en drankje, ontmoeten mogen.  
 
Hanneke van Schuppen 
Theo Scheffer 
Roselie Minderhoud 
 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de 
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 

 

 
 

Protestantse Gemeente

Veenendaal
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