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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen 
De meest voorkomende kleur is groen. Groen staat symbool voor het leven, de 
hoop en de toekomst, de groei en de oogst. Al in de oude kerk riep deze kleur 
de herinnering op van het paradijs. 
 

Bloemschikking 
De schikking sluit aan bij het thema: Ken je mij? 
De zonnebloem in de schikking symboliseert het grote hart van God. Hij kent 
ons, hij houdt ons in Zijn hand en wil ieder nieuw mens in Zijn hart sluiten. 
 

Groet 
De bloemengroet gaat deze week met een hartelijke groet van de gemeente en 
ter bemoediging naar de heer Huub Lavooy. Huub is geopereerd i.v.m. 
prostaatkanker, het gaat goed! 
 

Aandacht voor elkaar: 
Dhr. Simon Valkenburg, maakt een moeilijke periode door in verband met 
gezondheidsklachten. Hij heeft in het ziekenhuis allerlei onderzoeken 
ondergaan. Meneer Valkenburg  is in deze weken bij zijn dochter Jannigje in 
Scheveningen. Zij zorgt voor hem. 
Het is fijn als u hem een kaartje stuurt. Het adres vindt u in de digitale 
zondagsbrief welke per e-mail wordt verstuurd 
 

Kerkdienst zondag 12 juli 
In deze feestelijke dienst worden 4 kinderen gedoopt. 
Het thema is: Ken je mij? Het zijn woorden uit het lied van Trijntje Oosterhuis. 
De tekst van dit lied is van haar vader, Huub Oosterhuis, die hiervoor 
geïnspireerd was door Psalm 139. Hans Kroon zal dit lied spelen en zingen in 
de doopdienst. 
Als Bijbellezing in de preek hebben we gekozen voor Psalm 139: “Heer, U kent 
mij en doorgrondt mij.“ Geen twijfel, maar vol vertrouwen zegt de psalmist dit. 
Mijn preek gaat over: Hoe (goed) kennen wij elkaar?  
God  kent ons, van buiten en van binnen. Hij is onze Schepper, staat er in 
Psalm 139  die ‘mij weefde in de buik van mijn moeder”(vers 13) 
Tijdens de dienst kunt u de doopouders online gelukwensen door middel van de 
Mentimeter. 
Ds. Coby de Haan 
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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 

 
Spaardoosjes 40-Dagentijd / Vastenactie 
Sommigen van u hebben waarschijnlijk nog een spaardoosje thuis voor ons 
vastenproject Sta Op. Helaas konden deze niet in een zondagse eredienst 
ingeleverd worden. Als u nog een spaardoosje hebt dan kunt u die alsnog 
inleveren tijdens de open kerk (zie elders) of op het kerkelijk bureau. We hopen 
natuurlijk dat we volgend jaar weer een project hebben onder normale 
omstandigheden. 
De diaconie 
 

 
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 

https://us02web.zoom.us/j/82734309124?pwd=NnE4Z25JaTZBcWRkNWM5K3BUNW80UT09
mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
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De kijkcijfers 
Van zondag 5 juli j.l., de overstapdienst 
Direct 349, Opname 136 
 
 

 

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 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

