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Mededelingen 

 
3de Zondag van Advent  - Gaudete (Verheugt  U) – kleur paars 
De Koning komt! Door de altijd-durende blijdschap over Gods goedertierenheid 
wordt de kleur van het kerkelijk jaar op deze 3e Advent rose. Het Licht  van 
Kerst begint al te schemeren. 
 
Liturgische schikking 
“Je krijgt het gratis, maar niet voor niets. Wat doen we met het licht? Hebben we 
er oog voor? Delen we het met anderen? 
Verwachtingsvol mag ons Licht weerkaatsen in de ander zoals het kleurrijke 
Licht bij zonsopgang, en de derde roze adventskaars”. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit ZuidWest naar Tini en Sieme 
Niks. 
We wensen hen veel sterkte toe! 
 
Meeleven 
Mw. Immy van den Hoorn- de Bondt is weer thuis uit het ziekenhuis en 
herstelt daar verder.  
Bij Tineke van Bokkum-Poot, is een ernstige ziekte vastgesteld. Er is een 
begin gemaakt met een  behandelingstraject . We leven met haar mee en 
steunen haar waar we kunnen.  
 
Kerstavondienst 2019 
De kerstavonddienst belooft een mooie dienst te worden met onder anderen 
medewerking van FEMME Vocals, een aantal jongeren en nog veel meer. 
Na de dienst willen we graag chocolademelk en glühwein uitdelen. 
Voor de bereiding én het uitdelen zoeken we een aantal vrijwilligers. 
Bent u bereid om hieraan uw medewerking te verlenen? 
Dan graag zo snel mogelijk een mailtje aan:  
zw-ouderling-vz2@pkn-veenendaal.nl 
Namens de voorbereidingsgroep, Wim Schokker 
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Ontmoeten is leuk, ontmoeten mét koffie is leuker 
 

Petrakerk, een nieuwe start voor de ontmoetingen. 
 
Waarschijnlijk zal in januari 2020 de nieuwe ontmoetingsruimte gereed zijn 
zodat we deze gezamenlijk in gebruik kunnen nemen. 
Het voornemen is om in deze ruimte koffie te drinken voor- en na de dienst. De 
schuifwand naar Het Trefpunt geeft de mogelijkheid om de opervlakte van de 
ruimte aan te passen aan de behoefte en zal vrijwel zeker na de dienst gebruikt 
gaan worden. 
In de loop van 2020 zullen de huidige vaste kosters Barend en Thijs hun 
werkzaamheden na vele jaren beëindigen en staan wij met z’n allen voor de 
uitdaging om hun lege plaatsen op zondag door vrijwillige kosters in te vullen. 
Om deze veranderingen op te vangen is er behoefte aan uitbreiding van het 
aantal vrijwilligers die deze zaken op willen pakken.  
 
Concreet gaat het om: 

• Mensen die op zondag dienst willen doen als koster 

• Iemand die als coördinator voor de koffie voor de dienst op wil treden 
(rooster maken) 

• Mensen die voor de dienst koffie willen schenken 

• Mensen die na de dienst koffie willen schenken 
 
Voor alle functies zijn al een aantal mensen beschikbaar doch is uitbreiding 
noodzakelijk om het aantal keren dat men aan de beurt is beperkt te houden. 
Wilt u meer informatie of wenst u zich direct op te geven stuur dan een mailtje 
aan: Zw-ouderling-vz2@pkn-veenendaal.nl  
 

Ontmoeten is leuk, ontmoeten mét koffie is leuker 
 
Top 2000 dienst 

Vanavond vindt er een Top 2000 kerkdienst plaats in 

Wijkkerk de Open Hof.  
Aanvang:  19.30 uur 
Inloop:   vanaf 19.00 uur 
Een mooie dienst, onder leiding van Bram Rebergen, waarin 
Top 2000 muziek centraal zal staan in combinatie met het 
christelijk geloof! 
De band Connected zal deze avond diverse Top 2000 nummers ten gehore 
brengen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een 
drankje nog gezellig na te praten. 
Welkom!! 
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Teens Together 
JA! Eindelijk zijn we er uit! De nieuwe naam voor de 12+ groep van de gemeente 
ZuidWest is bekend: TEENS TOGETHER.  
Tot voor kort gingen we -sinds het samen gaan van beide gemeenten- door het 
leven als JND/VO, maar een hele nieuwe naam was wel onze wens. De jongeren 
hebben zelf heel wat suggesties aangedragen. Pas geleden hebben we ze via de 
app laten stemmen op de verschillende voorstellen. Daar is met een grote 
meerderheid van stemmen dus Teens Together uitgekomen, afgekort TT.  
Iedere 1e en 3e zondag van de maand hebben wij tijdens de zondagse eredienst 
onze eigen Teens Together in de Treffic van Het Trefpunt.  
Dus, zit jij op het voortgezet onderwijs en wil je met andere jongeren gezellig 
samenkomen en praten over het geloof en andere (wereld)zaken, kom dan eens 
meedoen met Teens Together! 
Groeten van Hans, Marthe, Martin, Ronald, Gerben, Elsbeth, Wim en Jorinde 
 
D.E. - waardepunten voor de Voedselbank 
Douwe Egberts gaat waardepunten omzetten in pakken koffie om voedsel-
pakketten aan te vullen! Iedere 600 punten is 1 pak koffie. Alle ingezamelde 
punten worden met 15% verhoogd door Douwe Egberts. Koffie komt slechts 
sporadisch voor in voedselpakketten, maar wordt wel zeer gewaardeerd. Heeft u 
waardepunten, dan kunt u ze t/m zaterdag 28 dec. doneren in de boxen bij:  
- Jumbo Huibers PWA park  
- Jumbo Huibers Bruïneplein  
- Blokker Winkelcentrum Ellekoot  
- Jumbo Hoek Aller Erf  
U kunt ze ook in een gesloten envelop door de brievenbus van de Voedselbank 
doen.  
De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan. 
 
ACTIE KERKBALANS 2020 
Doe jij, doet u, je best voor West? 
Na de samensmelting van vier naar twee wijken zijn een aantal “Kerkbalans-
vrijwilligers” gestopt met hun activiteiten. Hierdoor hebben we met name in 
Veenendaal-West straks een uitdaging voor de Actie Kerkbalans. 
Juist nu we met elkaar een nieuwe start maken hebben we mensen nodig die 
deze actie willen ondersteunen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
“Kerkbalans-vrijwilligers” om in januari enkele uren te besteden aan het 
wegbrengen en weer ophalen van de Kerkbalans enveloppen.          
De praktijk bewijst dat persoonlijke inzet meer resultaat geeft dan mail of post. 
Help ons ook in 2020 de Actie Kerkbalans een succes te maken. Dan kunnen 
we samen die nieuwe start extra glans geven! 
Aanmelden kan via het kerkelijk bureau: lidy@pkn-veenendaal.nl of 0318-
595203 
Namens de Commissie Kerkbalans. 
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Festival of nine Lessons & Carols 
Door Cantorij Zuid-West o.l.v. Guus Fennema 
Organist: Bert Wisgerhof. 
Petrakerk, zondag 22 december om 16:00 uur (Kerk open 15:30 uur) 
Gratis entree (Collecte na afloop). 
Kom voor een mooie muzikale inleiding op Kerst naar deze Nederlandstalige 
uitvoering van negen lezingen, afgewisseld met negen antwoordliederen.  
In 1918 werd het concept voor dit type viering door Eric Milner-White aangepast 
voor gebruik tijdens een dienst op kerstavond in de kapel van King’s College in 
Cambridge. Daarin werd – in negen korte Bijbellezingen uit Genesis, de 
profetische boeken en de evangeliën – het verhaal verteld van het paradijs, de 
belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen werden 
afgewisseld met het zingen van kerstliederen, gezangen en koormuziek.  
In de loop der jaren verspreidde het Festival of Lessons and Carols zich over heel 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook elders in de wereld hebben deze 
Festivals zich, als opmaat naar Kerst, een vaste plaats verworven in veel lokale 
kerkelijke gemeenten. Tegenwoordig wordt ook uit het nieuwe testament gelezen. 
De cantorij heeft gekozen voor een uitvoering met veel Nederlandstalige 
liedteksten uit het liedboek 2013, met name uit het werk van Sytze de Vries. 
 
Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 
Voor in de wijk rondom de Cavansalaan / Edelmanlaan / 
Ritmeesterlaan tot aan de Uiverstraat zijn wij m.i.v. begin 
januari op zoek naar een  bezorger, en voor de andere wijken willen we graag 
nieuwe namen op de wachtlijst. Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt 
er een kleine vergoeding voor.                                                                                                                
Als je denkt: dit lijkt me wel wat………..geef je dan op per telefoon of mail, maar 
als je eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het 
Kerkelijk Bureau. 
tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 
 

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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