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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen is de kleur van nieuw leven, van de hoop en van de kleur van de 
smaragd-groene regenboog om God's troon. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar mevrouw S van Doorn Rederijkers 33. Na een 
ziekenhuisopname mag mevrouw thuis verder herstellen.  

 
Vakanties predikanten 
In deze periode genieten ook onze predikanten en kerkelijk werker van een 
welverdiende vakantie. Als u deze maand pastorale bijstand wenst, kunt u het 
beste even contact opnemen met onze scriba Carla van Maasakkers (e-mail: 
zw-scriba@pkn-veenendaal.nl). Zij kan u informeren welke pastor aanwezig is.  
 
Meld u aan op Kerktijd.nl! 
Kerktijd.nl is het reserveringssysteem voor het bijwonen 
van kerkdiensten van de wijkgemeente ZuidWest in de 
Petrakerk. Voorlopig gaan we uit van maximaal 50 
deelnemers.  
Kerktijd.nl stelt de uitnodigingenlijst samen uit de lijst 
met geregistreerde deelnemers. Bij het samenstellen 
van de lijst worden de deelnemers die het langst niet 
geweest zijn het eerste uitgenodigd.  

Aanmeldformulier 
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In de dienst van 2 augustus waren de eerste, 16, deelnemers aanwezig. 9 van 
hen vulden na afloop van de dienst een enquête formulier in: 

 

 
Het gemeentelid die “Niet helemaal” invulde was bezorgd over afstand houden 

in de rij met mensen die wachten op een plaats. Daar gaan we speciaal op 
letten voor 9 augustus. 

Verder noteerden we van de aanwezige gemeenteleden de volgende 
uitspraken: 

• "Het was goed om er weer te zijn. Kom ook! Beleef en ervaar zelf hoe het 
is!” Peter & Hilda Doolaard. 

• Zo in de kerkzaal te kunnen zijn, is weer een stapje dichterbij het gevoel dat 
men kan hebben van samen gemeente te zijn. 

• Het ging heel goed op deze manier.  

• "Het zou erg fijn zijn als er toch meerdere mensen naar de Kerk zouden 
komen, de afstanden zijn goed geregeld dus ik had geen angst voor de 
Corona!” M.v.g. Marijke Meijbaum. 

• Het was fijn om weer fysiek in de kerk te  zijn. Een kopje koffie na afloop zou 
ik  een toegevoegde waarde vinden.  

• “Wij kunnen iedereen aanraden om de draad weer op te nemen. Goed te 
doen, zonder extra risico.” Rita & Gert van Dijk 

• Het was fijn om weer als gemeente van Christus bijeen te zijn in de kerk! 

• Dat moet echt iedereen voor zichzelf weten. al vond ik het geluid/zingen 
beter in de kerk overkomen dan digitaal. 

 
Kijkcijfers onlinedienst 2 augustus:  
Direct: 266 
Opname: 119 
 



3 

 

Koffiedrinken online:  
Vanuit de huiskamer en vanachter de computer 
ontmoeten we elkaar online. Om na te praten 
over de dienst of om gewoon even te kletsen. 
Met onderstaande link opent u een Zoom 
bijeenkomst, de eerste die zich aanmeldt start 
de sessie: Zoom link 
 

 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83156146692?pwd=bkJ5VHR2Q2tYbHJBRlhOQkFXQlVuZz09
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Eerste aankondiging!                                                                                                                 
Startzondag 20 september 2020                                                                                                          
Het thema van de startzondag is: ‘Ken je mij?’                                                                                  
Dit is een lied van Trijntje Oosterhuis.                                                                                         
Waarom dit thema?                                                                                                                              
We hebben als wijkgemeente een bijzonder jaar achter de rug. Eerst de fusie en 
vanaf maart dit jaar de lockdown, veroorzaakt door het coronavirus. Hierdoor 
kan er in de gemeente behoefte zijn gekomen aan nadere kennismaking en 
ontmoeting. Maar hoe kunnen we dat realiseren in deze tijd waarin we nog 
steeds moeten leven volgens de coronamaatregelen? We kunnen niet met z’n 
allen naar de Petrakerk komen. Er mogen nog steeds maar een beperkt aantal 
mensen tegelijk in de kerkzaal zijn. 

We hebben het volgende bedacht:                                                                                                   
KIJK SAMEN NAAR DE DIENST OP STARTZONDAG                                                                          
Stel je huis open voor anderen en kijk samen naar de dienst,                                                          
of,                                                                                                                                                              
Ga op bezoek bij iemand anders en kijk samen naar de dienst. 

Belangrijk: Het moet kunnen wat betreft de ruimte in de huiskamer. Er moet 
voldoende afstand gehouden kunnen worden en het beeldscherm moet 
toereikend zijn. Hoeveel mensen kunnen bij u/jou terecht?                                                                                                       
Van      9.30-10.00 is er een korte kerkdienst.                                                                                   
Vanaf 10.00 – 11.00 uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk in de huiskamer 
waar de dienst gekeken is, koffie te drinken en met elkaar in gesprek te  gaan. 
Hiervoor krijgen de gastheren/dames een startpakket met koekjes en een 
gespreksvraag n.a.v. ‘Ken je mij?’ 

GEEF JE OP via dit e-mailadres: zw-startzondag@pkn-veenendaal.nl 

1. Als gastheer/vrouw. Hoeveel personen je kunt ontvangen en graag je 
adres.  

2. Als gast. Met hoeveel personen wil je ergens op bezoek? En graag je 
eigen adres. 

Graag opgeven voor 14 september. In de week voor de startzondag krijgt 
iedereen te horen wie er op bezoek komt en/of waar je op bezoek gaat. De 
gastheren en –vrouwen ontvangen het pakketje met koekjes en een vragenpotje 
voor een gesprek.                          
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Bezorging Samen Een nr. 14: 
In verband met de vakantie kan het gebeuren dat u Samen Een   
wat later krijgt dan gebruikelijk, dus op zaterdag  15 augustus. 
 
 
 

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau 
 

In de vakantieperiode van 20 juli t/m 30 augustus is het        Kerkelijk Bureau 
alleen op vrijdag geopend 

van  9.00 tot 12.00 uur 
U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht  inspreken / mailen. 

0318-595203 
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

 
 
 

 

 
 
 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op 
de website van de wijkgemeente ZuidWest. 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 
Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl 

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