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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: groen 
de kleur groen is de kleur van het leven 
- geef ons heden ons dagelijks brood - 
de kleur groen is de kleur van de hoop 
een kind geeft om te delen, wat het heeft aan Jezus 
de kleur groen is de kleur van de toekomst 
Jezus deelt en gebrek wordt overvloed, ons dagelijks brood 
wordt brood des Levens 
de toekomst ligt weer open. 
 
Groet 
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet naar mevrouw Harriet 
Pottjewijd (Oudeveen 51) Zij heeft een zware hartoperatie 
ondergaan die goed is verlopen. We wensen haar een voorspoedig herstel! 
 
Aandacht voor elkaar 
De gezondheid van mevrouw Broekhuizen-Koudijs, gaat achteruit. Ze wacht 
nu op een opname in een zorginstelling. 
Mevrouw van den Hoorn, heeft, na het overlijden van haar man, onze 
aandacht en meeleven nodig. 
Mevr. M. Allaart, is opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Ze kan niet meer 
behandeld worden en gaat achteruit. Ze mag in het ziekenhuis blijven tot haar 
einde. Een paar nichtjes zijn om de beurt bij haar. 
(Op vrijdag 17 juli bereikte ons het bericht dat Mevr. M. Allaart is overleden) 
 

Kerkdienst zondag 19 juli 
Een pittig thema!  
Zondag 19 juli wordt de vijfde zondag van de zomer genoemd, volgens de 
kerkelijke kalender. In onze regio zijn de zomervakanties van de scholen net 
begonnen. Allemaal zijn we toe aan wat ontspanning. Maar de lezingen van 
deze zondag pakken een pittig thema bij de kop, namelijk hoe het zit met goed 
en kwaad. De gelijkenis die Jezus daarover vertelt – over onkruid dat overal 
opschiet, terwijl er toch goed zaad is gezaaid – is bedoeld om het gesprek 
hierover te openen. En wij hebben minstens zoveel vragen als de leerlingen 
toen.  
Neem alleen de onderwerpen die afgelopen week in het nieuws waren maar: 
Srebrenica, racisme, de aanpak van de coronacrisis. Het thema is razend 
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actueel. In de onlinedienst van komende zondag probeer ik vanuit het Bijbelse 
denken enkele handvaten aan te reiken.  
Ds. Loes Kraan 
 
 

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 

 
 
 
 

 
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 
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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. De 
zoom link vindt u in de zondagsbrief die u per e-
mail ontvangt. 

 
 
De kijkcijfers 
Van zondag 12 juli j.l., de doopdienst 
Direct 390 , Opname 232 
 
 

 

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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