
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wandeling ZuidWest december 2019  
 “De Heerlijkheid Hemmen” 
Zaterdag 14 december a.s. gaat de wandeling 
door de Heerlijkheid Hemmen in de Over- Betuwe. 
Als een parel in de Betuwe ligt Landgoed 
Heerlijkheid Hemmen verscholen in de bossen van 
het vroegere kasteel. Hemmen biedt rust, ruimte 
en natuur met een pittoreske dorpskern, een 
prachtig in Engelse landschapsstijl aangelegd 
kasteelpark, een bijzondere kasteeltuin en 700 ha 
land en bos. Over het landgoed lopen 
wandelpaden waarvan we 8,5 km. gaan lopen. 
De wandeling start bij de molen van Hemmen en 
we lopen een stukje langs de Linge en door het 
oude kasteelpark. Hier staat de ruïne van kasteel 
Hemmen dat in 1945 helemaal verwoest is. 
Langs de ommuurde kruidentuin lopen verder naar 
het buitengebied waar nog een boomgaard met 
oude hoogstam-fruitbomen tegen komen. 
Terug door mooie statige lanen naar het oude 
kerkje en dorpspleintje waar we eindigen bij de 
Oude School voor de koffie. 
Op deze wandelzaterdag is rond het dorpspleintje 
een kleine kerstmarkt voor een aantal goede 
doelen, waar we ook even rondkijken. 
Dus een wandeling in een bijzondere Heerlijkheid. 
Start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de 
Petrakerk aan de Dennenlaan. 
U kunt uw deelname opgeven tot uiterlijk vrijdag 
13 december per e-mail : 
dick.vogelezang@xmsnet.nl 
 
 

 

Einde dienstverband Trudy van Dijk 
Eind van dit kalenderjaar zullen we als 
wijkgemeente ZuidWest afscheid nemen van 
onze kerkelijk werker Trudy van Dijk.  
Eerder heeft de AK bepaald dat er binnen onze 
nieuwe wijkgemeente ZuidWest plaats is voor 2 
fulltime krachten (dominees en/of kerkelijk 
werkers).  
De afspraak met Trudy was dan ook dat haar 
contract zou doorlopen tot het moment dat de 
nieuwe predikant intrede zou hebben gedaan. 
Dat was 27 oktober jl. het geval. Vanuit pastoraal 
oogpunt, maar zeker ook om op zorgvuldige 
wijze de pastorale contacten over te kunnen 
dragen, is in goed overleg met de AK besloten 
het contract met 2 maanden te verlengen tot 31 
december a.s.  
Wij hebben met Trudy afgesproken dat zij zich de 
komende periode tot het  eind van dit jaar 
volledig richt op de pastorale taak en het 
overdragen daarvan aan de collega’s. 
Wij danken Trudy voor haar inzet in de afgelopen 
periode voor eerst wijkgemeente CZ-Petrakerk 
en vanaf 9 juni dit jaar voor wijkgemeente 
ZuidWest. 
Ton Keijman/Henk Wijnberger 

 

kopij t/m 1 februari 2018 sturen naar: 
nieuwsbrief-degoedereede@pkn-veenendaal.nl 
 
Voor het aan- of afmelden van de nieuwsbrief: 
nieuwsbrief-dgr@pkn-veenendaal.nl 
of zelf via de website: 
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Wijkgemeente

ZuidWest

Protestantse  Gemeente  Veenendaal

Aan alle ouderen/senioren van wijkgemeente 
ZuidWest 
De diaconie nodigt de ouderen van onze 
wijkgemeente uit voor een kerstmiddag op 
dinsdag 17 december a.s. in het 
Trefpunt/Petrakerk.  Het programma duurt van 
14.30 uur tot ca 17.30 uur. Vanaf 14.15 uur 
bent u welkom. We hebben een gezellige middag 
voor u in petto, waaronder ook de nodige hapjes 
en drankjes. Indien nodig, kunnen we vervoer 
voor u regelen. Graag vernemen we hoeveel 
mensen we kunnen verwachten. Achterin de kerk 
ligt een intekenlijst, daarop kunt u uw gegevens 
invullen. Telefonisch of per mail opgeven kan 
ook: U kunt dat doen bij Leo van Berkel,  
tel. 0318-529503, e-mail: 
vanberkel102@gmail.com.  
In verband met de voorbereidingen: graag uw 
naam, adres, tel.nr., aantal personen en of u 
vervoer nodig heeft, doorgeven voor donderdag 
12 december a.s. We hopen dat u deze kans 
wilt benutten om elkaar te ontmoeten. 
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Wat kun je als weldenkende 21-eeuwer met 
de bijbel? 
Wat is de relevantie van de oude christelijke 
traditie in het nu van 2020? Wat bezielt een 
jonge dertiger om fulltime bezig te gaan met de 
kerk en de Bijbel? Die vragen onderzoekt 
‘loslopend theoloog’ Alain Verheij met ons, 
waarbij er vooral ruimte is voor open gesprek. 
Verheij is een liefhebber van de bijbelverhalen , 
verbindt ze met zijn eigen biografie, maar laat 
tegelijk zien hoe deze oude verhalen relevant 
kunnen zijn voor (jonge) mensen vandaag. 
Alain Verheij houdt ervan de oude verhalen uit 
de bijbel uit hun context te halen en aan het nu 
te koppelen. In 2018 schreef hij het boek ‘God 
en ik’, over wat wij als 21e-eeuwers kunnen 
leren van de bijbel. Als theoloog trekt Alain 
door het land om te spreken in verschillende 
kerken. Zelf noemt hij het een bestaan als 
‘voorbijganger’, een bestaan dat hij heerlijk 
vindt. 17 november was hij te gast bij 
Annemieke Schrijver in het 
zondagochtendprogramma “De Verwondering”.   
Klik op bovenstaande foto om dit terug te zien. 
Datum:  dinsdag 7 januari 
Plaats:  Trefpunt, Petrakerk, Kerkewijk 135, 
ingang Dennenlaan  
Tijd:  20.00 – 22.00 uur   
Contact:   Janne-Marie van Heteren, 556431, 
jmvheteren@hotmail.com 
 
Van harte welkom! 
 

Voedselestafette…de opbrengst 
De inzameling voor de voedselbank heeft 36 
gevulde kratten en 108 pakken koffie 
opgeleverd. Daarnaast is er € 314,97 gedoneerd 
in de collecte-emmertjes. Na overleg met de 
voedselbank heeft de diaconie hiervan bijna 200 
pakken houdbare melk en ruim 170 blikken 
groente gekocht. Er zijn ook mensen die 
rechtstreeks geld hebben overgemaakt aan de 
voedselbank. Hartelijk dank aan iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen aan deze actie! Onze 
inzet wordt erg gewaardeerd. 
 
N.B.: nog niet alle voedselbanktasjes zijn 
ingeleverd. Deze zijn eigendom van de 
voedselbank. Wilt u deze daarom z.s.m. 
inleveren! Dit kan in de hal van de kerk, onder de 
tafel.  

 
 

40-dagentijd /vastenproject; meedoen??? 

We zitten nog midden in de Adventstijd, maar 

blikken toch alvast vooruit naar het voorjaar 

2020. Op de landelijke diaconale dag in Utrecht 

op 9 november jl. is  door Kerk in Actie het 

project “STA OP”  gepresenteerd. Mooi en 

inspirerend materiaal voor de 40-dagent is daar 

aangeboden. Als diaconie van ZuidWest hebben 

we ervoor gekozen om in de komende 40-

dagentijd die valt van woensdag 26 februari tot 

zaterdag 11 april dit thema  van Kerk in Actie te 

volgen en onze acties daarop te richten. Wie 

doet ermee en staat op om met ons van de 

komende vastenactie een succes te maken? Zin 

om mee te doen met de voorbereidingen? Geef 

je dan op bij een van de diakenen of op onze 

website ZW-diaconie@pkn-veenendaal.nl 

Namens de diaconie ZuidWest, Arend Vleeming 

 

 

 
 

15 December as. 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!! 

 

Van de redactie  
De volgende digitale nieuwsbrief zal in de eerste 
week van januari verschijnen. Eventuele kopij 
kunt u t/m 2 januari 2020 sturen naar: 
ZW-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
De redactie wenst alvast alle lezers gezegende 
Kerstdagen en een mooi 2020 toe! 
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Colofon 
Esther Renting-Visser, lay-out en redactie 
 
Gerrit Hagelstein, redactielid 
 
Hero Mulder, webmaster  
ZW-webmaster@pkn-veenendaal.nl 
  
Ds. Wielstra-Ensing, predikant  
Wijkgemeente ZuidWest 
ds.twielstra@pkn-veenendaal.nl 
 
Ds. Coby de Haan. predikant  
Wijkgemeente ZuidWest  
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 
 
Mirande van der  Wilt-Scholten, kerkelijk werker 
voor senioren ( 80+)  
m.vdwilt@pkn-veenendaal.nl 
  
ds. Aafke Rijken-Hoevens, predikant en 
ondersteuning in het pastoraat 80+ 
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
  
Trudy van Dijk, kerkelijk werker  
tvdijk@pkn-veenendaal.nl 
 

 

 
 
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, onder leiding van Guus Fennema, 
heeft gekozen voor een uitvoering met veel 
Nederlandstalige liedteksten uit het liedboek 
2013, met name uit het werk van Sytze de Vries. 
 

Parkeren  
Iedere zondagochtend is er een vrijwilliger 
aanwezig om de kerkgangers te wijzen waar ze 
hun auto kunnen parkeren bij de kerk. Er is 
tijdens de verbouwing meer ruimte gemaakt voor 
het parkeren op het terrein van de kerk. Hierbij is 
het belangrijk om de aanwijzingen op te volgen 
van de parkeerwachter. Er zijn altijd 2 plekken vrij 
voor mensen die slechter ter been zijn vlak naast 
de ingang. 
Er is ook parkeergelegenheid op het terrein van 
de tennisbaan en ook kunt u uw auto op het 
terrein van het CLV aan de Kerkewijk zetten. Dit 
hek wordt door de dienstdoende koster ruim op 
tijd geopend en weer afgesloten na de 
kerkdienst. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij 
Nynke de Boer. 
nynkedeboer3@hotmail.com 

 

 
 
ADVENTS/KERSTSAMENZANG 
Zondag 8 december is er een grote 
Advents- en Kerstsamenzang in De Meent. 
Aanvang: 19.30 uur. Orgel, piano en 
trompet ondersteunen de samenzang van 
liederen uit verschillende bundels. De avond 
duurt tot ca. 20.50 uur en halverwege 
pauzeren we een kwartier met koffie/thee en 
iets lekkers erbij. Komt u, kom jij ook 
meezingen, tot eer van onze God? Komt 
allen tezamen, jubelend van vreugde...! 
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Najaarsbijeenkomsten kinderleerhuis 
Drie keer zijn we met een (grote) groep jongens en meisjes bij elkaar geweest in het 
kinderleerhuis om te praten over de viering van het avondmaal. 
De inzet was: Avondmaal vieren is feestvieren!  We praatten over de wijn, feestdrank en bakten 
Challes, gevlochten feestbrood. Een mooi wit kleed werd door de kinderen beschilderd in 
feestelijke kleuren. Het kleed ligt op zondag  
8 december, wanneer we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren, te pronken op de viertafel. 
Ga het gerust even bekijken. 
In de laatste bijeenkomst vierden we in een grote kring voor het liturgisch centrum van onze kerk 
samen het avondmaal, in aanwezigheid van onze jeugddiaken Jolanda en onze jeugdouderling 
Marthe. We zongen het avondmaalslied: ‘We worden genodigd aan tafel te gaan.’ 
Het is de Heer zelf die ons aan tafel nodigt, -jong en ouder-, om te vieren dat Hij bij ons is, elke 
dag opnieuw en in de tekenen van brood en wijn die we delen bij de viering van het avondmaal. 
‘Doet dit tot mijn gedachtenis!’ 
In het voorjaar 2020 zijn er weer drie kinderleerhuizen voor de jeugd in de leeftijd van 6-12 jaar. 
Het thema is nog een verrassing maar in het nieuwe jaar hoor je z.s.m. meer over data en 
thema. 
Namens het voorbereidingsteam,  
ds. Tineke Wielstra-Ensing 

 

    
 

 
 

Terugblik op 3 succesvolle wijkcontactavonden 
Een terugblik naar de wijkcontactavonden waarvan veel gemeenteleden gebruik 
maakten om met elkaar en Coby de Haan nader kennis te maken. Daarnaast waren er 
veel goede gesprekken over de invulling van  ‘gemeente zijn’ en ‘kerk in deze tijd’. 


