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Wijkgemeente

ZuidWest

Protestantse  Gemeente  Veenendaal

 

 

Collecte Heilig Avondmaal zondag 8 

september 

 

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 

noodhulp aan de slachtoffers van 

aardverschuivingen en overstromingen, als 

gevolg van zware regenval, in Zuid-Azië deze 

zomer. In Bangladesh, India en Nepal zijn de 

mensen het zwaarst getroffen. Er zijn vele doden 

te betreuren, 650.000 gezinnen zijn ontheemd. 

Getroffen families leven momenteel in 

provisorisch gemaakte schuilplaatsen langs de 

kant van de weg. Lokale markten functioneren 

niet goed en dagloners kunnen haast geen 

inkomsten meer krijgen. Drinkwaterbronnen en 

sanitaire voorzieningen zijn ernstig beschadigd. 

Kerk in Actie verleent, samen met lokale 

partners, noodhulp. Er wordt o.a. gezorgd voor 

voedselpakketten, waterzuiveraars, zeep en 

muskietennetten.  

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u 

aan. Wilt u liever geld overmaken? Dat kan op 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 

Utrecht, o.v.v. ‘overstromingen Zuid-Azië’ of het 

projectnummer N000708. Hartelijk dank! 
 

Viering Heilig Avondmaal  

Zondag 8 september hopen we met elkaar 

weer het Heilig Avondmaal te vieren. De 

diaconie heeft het eerste avondmaal, dat we 

op 7 juli als nieuwe wijkgemeente vierden, 

geëvalueerd. Over het algemeen is het goed 

verlopen. Er zijn wel wat praktische puntjes 

die onze aandacht hebben. Er zijn 2 

looproutes, via de Avondmaalsgang, met 2 

uitdeelpunten van brood en wijn. Voor 

sommige mensen is dat even wennen. Het is 

de bedoeling dat u in het looppad tussen de 

banken en de stoelen (richting de 

uitdeelpunten van het brood) al 2 rijen vormt; 

dat bevordert een vlotte doorloop. Het brood 

wordt gedeeld door de predikant en de diaken 

van dienst. Zij worden bijgestaan door de  

zondagskinderen, die voor hen de schaal met 

brood vasthouden. Zo wordt onze jeugd ook 

bij het avondmaal betrokken. Om te 

voorkomen dat u bij het teruggaan naar uw 

plaats voor anderen langs moet, is het van 

belang dat u via de ene zijde uw bank of rij 

verlaat (op aanwijzing van de nodigers) en via 

de andere zijde de bank of rij weer inschuift. In 

de zondagsbrief vindt u een tekening met de 

looproutes en enkele aanwijzingen daarbij. We 

hopen weer op een goede viering met elkaar! 

 

 Boeldag  
Vrijdag 13 september a.s. van 15.00 u tot 
20.00 u en zaterdag 14 september van 
10.00 u tot 16.00 u is er een “Boedeldag” in 
De Goede Reede. 
Alle spullen die wij na het samengaan 
dubbel hebben, worden op deze dagen te 
koop aangeboden. 
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Startzondag 15 September 2019,  

‘Een goed verhaal’ 

 

 
 
De voorbereidingscommissie nodigt iedereen 
van ZuidWest uit naar de Petrakerk te 
komen op zondag 15 september om 9.30 
uur. 
We vieren het begin van het kerkelijk 
seizoen 2019-2020.  
En het kan niet missen, u/jij hebt het al 
geraden, centraal staat het Boek met alle 
goede verhalen die ons inspireren om te 
geloven, lief te hebben en te hopen op de 
toekomst van vrede en gerechtigheid! 
We houden het op deze startzondag 
bescheiden maar toch zijn er achter de 
schermen alweer een heel aantal 
gemeenteleden actief om van deze zondag 
iets speciaals te maken. 
Een kleine opsomming: de band, de 
kindernevendienstleiding, de VO-leiding, er 
wordt gebakken voor bij de koffie... 
Maar we kunnen niet zonder iedereen, niet 
zonder elkaar zeg maar. 
Daarom aan u/jou de uitdaging om (graag 
voor 11 september) door te geven wat je 
mooiste Bijbelverhaal is. Daar hoort 
natuurlijk de uitleg bij waarom dit 
Bijbelverhaal voor jou zo speciaal is. 
Voor wie dat wil kan die uitleg vergezeld 
gaan van een (vakantie-) foto, een 
kunstwerk, een gedicht, een lied of noem 
maar op. 
Een aantal mensen zal gevraagd worden live 
iets te vertellen bij zijn/haar meest geliefde 
Bijbelverhaal. Álle andere inzendingen 
krijgen op een andere manier een plekje in 
en rond de dienst. 
Alles om elkaar te INSPIREREN er een 
spetterend kerkelijk winterseizoen van te 
maken onder aanvoering van het landelijk 
jaarthema: ‘Een goed verhaal’. 
 
Namens de voorbereidingscommissie,  
ds. Tineke Wielstra. 
 
Inzendingen naar:  
ds.twielstra@pkn-veenendaal.nl of 
wielstra.ensing@outlook.com 
 

 
 

 

 

 

Zondag 13 oktober is er weer een 

4U-Viering.  Deze keer is er 

speciaal aandacht voor de kinderen 

in de basisschoolleeftijd.  

Kinderkoor Joy doet mee en ook De 

Band! 

Deze zondag valt in de 

Kinderboekenweek, wie weet 

gebruiken we dat wel in het thema. 

Binnenkort maken we een start met 

de voorbereidingen en dan weten 

we meer en laten we weer wat van 

ons horen. 

Kom vooral 13 oktober naar de kerk 

want we zien jullie graag! 

De voorbereidingsgroep 

 

 

 
Zondag 22 september is er een  

Taizé-Viering. 

Dit zijn vieringen met zang, 

Bijbellezingen, stilte, gebed en het 

aansteken van kaarsen. 

De Taizé-Viering is van  

19:00-19:30 uur in de Petrakerk. 

Thema van deze viering: Het Woord 

van God 
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V&T - Openingsavond 'MARIA' 
 

 

 

Op vrijdag 20 september is er een 

vertelvoorstelling door Pauline Seebregts in de 

Petrakerk in het kader van opening van het 

nieuwe seizoen Vorming & Toerusting. Klik op 

de foto voor meer informatie. 
 

Van de redactie 
De volgende digitale nieuwsbrief zal in de 
eerste week van oktober verschijnen. 
Eventuele kopij kunt u t/m  
1 oktober 2019 sturen naar: 
locaes@gmail.com 
 
 

 

Colofon 
Esther Renting-Visser, lay-out en redactie 
 
Gerrit Hagelstein, redactielid 
 
Hero Mulder, webmaster 
webmaster.goedereede@pkn-veenendaal.nl 
 
Ds. W. Kruis, tijdelijk predikant Petrakerk 
predikant@petrakerk.nl 
 
Ds. Wielstra-Ensing, wijkkerkenraad West 
wielstra.ensing@outlook.com 
 
Mirande van der  Wilt-Scholten 
Kerkelijk werker voor senioren ( 80+) 
m.vanderwilt@t-mobilethuis.nl 
 
ds. Aafke Rijken-Hoevens 
predikant en ondersteuning in het pastoraat 
80+ 
rijkenhoevens@gmail.com 
 
Trudy van Dijk 
Kerkelijk werker 
trudyvandijk@planet.nl 
 

 

 

Boekentafel 

Veel nieuwe boeken op de boekentafel, voelt 

u vrij om eens een kijkje te nemen! 
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