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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag : wit 
Quasi modo geniti (=Als pasgeboren kinderen). Barmhartigheidszondag (of 
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid). 
Beloken heeft verwantschap met het woord luiken dat sluiten betekent.  
Met beloken Pasen wordt dus de vreugde van Pasen afgesloten. De kerk gaat 
over tot de orde van de dag. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar Hans 
en Gonny van Leeuwen. 
 
Beste gemeenteleden jong en oud(er) 
Wat doet jij net wat meer tijdens de Corona periode op het gebied van hobby of 
creatieve uitingen? Wat maak je? Wat verzamel je? Wat weten we op dit gebied 
eigenlijk van elkaar? 
Soms hoor je via via ‘zij doet aan keramiek’, of ‘hij kan zo goed houtbewerken’, 
‘zij verzamelt cactussen’ of… noem maar op. Hoe leuk zou het zijn dat eens aan 
elkaar te tonen?  
De werkgroep VIS denkt momenteel na over een geschikte vorm waar we mee 
kunnen starten wanneer de kerk weer wat open kan. Mogelijk in samenwerking 
met de Open Kerk en de jeugd. Op dit moment worden we al heel blij wanneer u 
ons laat weten wat u daar thuis doet na die avondklok of op stille momenten. Let 
op: we zoeken geen kunstenaars al zijn die ook welkom, maar heel gewone 
uitingen van creativiteit of hobby. Wilt u een mail sturen naar Tine Stegenga, 
ouderling VIS voor Zuid-West? Dan vormt zich alvast een lijst. Wij verheugen 
ons erg op het verder uitwerken van dit project en daarom is jouw hulp of idee 
daarbij welkom. Meld je dus aan! ZW-vorming@pkn-veenendaal.nl 
 
Bericht voor eindexamenkandidaten en hun ouders 

Doe jij of doet je zoon/dochter dit jaar eindexamen? 
Spannend, heel veel succes gewenst!  
Wij leven graag met je mee. Geef daarom je adres door aan 
Ageeth Kroon: kroonageeth@gmail.com tel: 06 – 57149944 
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De PGV app 
De app heeft een mooie rol gespeeld tijdens Paasdagen: de diaconale dag, de 
fietstocht, de paas challenge en natuurlijk de paasdiensten zelf.  
Inmiddels hebben zo’n 140 gemeenteleden de app geïnstalleerd. Als werkgroep 
zijn we blij met dat resultaat maar ons streven blijft om dit getal te verhogen. 
 
Dat kan, wanneer je als groep nu gebruik maakt van WhatsApp, of Messenger, 
door over te stappen naar de PGV app. Een groep is eenvoudig aangemaakt en 
je kunt vervolgens de leden van de groep selecteren uit de lijst gemeenteleden. 
Alle groepsleden moeten dan wel de PGV app geïnstalleerd hebben. Binnen de 
groep kan je berichten delen en op die berichten reageren met als voordeel dat 
je ook de berichten ziet die we als kerk delen. 
 
De keuze voor de PGV app is een veilige, er is heel veel aandacht besteed aan 
privacy en gegevensbescherming. Daarbij vormt de PGV app een afgesloten en 
daardoor veilige omgeving. Dat is wezenlijk anders dan de, open, commerciële 
platforms van Facebook en WhatsApp die vooral data willen verzamelen om 
advertentie ruimte te verkopen. 
 
Wanneer je foto’s of bestanden wilt delen zal de app netjes vragen om 
toestemming voor toegang tot die bestanden. De gedeelde bestanden blijven 
vervolgens binnen de app, het is immers een gesloten omgeving. 
 
Heeft u trouwens problemen met installeren of vindt u het lastig om apps op uw 
telefoon te installeren stuur dan even een mailtje naar de werkgroep 
zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl dan proberen we daar een oplossing voor 
te vinden. 
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Schrijfactie Taiwan: gratie voor Chiou Ho-shun.  
Chiou Ho-shun uit Taiwan zit al 32 jaar in de dodencel. Hij werd 
gemarteld om een moord en een ontvoering te bekennen. 
32 jaar in de dodencel. 

Chiou Ho-shun uit Taiwan was een jongeman 
van 29 toen hij ter dood werd veroordeeld. Hij is nu 61 en 
nog steeds in afwachting van zijn executie. Zijn proces 
werd 11 keer overgedaan, met telkens hetzelfde vonnis. 
Chiou werd veroordeeld voor moord en ontvoering, maar 
het ‘bewijs’ daarvoor werd verkregen door marteling. Hij 
kreeg water met peper in zijn mond en neus gegoten, werd 

geslagen, moest op ijs zitten en kreeg elektrische schokken toegediend. 
De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is 
tegen de doodstraf, altijd en overal. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 mei 2021 naar de Taiwanese president. Roep haar op om Chiou 
Ho-shun gratie te verlenen. Klik hier om de brief van de website te downloaden 
 
Goed Nieuws Berichten 
Rusland: klachten tegen arts die kritiek uitte op corona-
aanpak deels onterecht. 
Een rechtbank in Rusland heeft in december 2020 besloten dat 
disciplinaire maatregelen tegen Tatyana Revva, een intensive 
care-arts, deels onterecht zijn. Ze kreeg die maatregelen opgelegd nadat ze had 
geklaagd over het tekort aan beschermende middelen en andere problemen bij 
de corona-aanpak in haar ziekenhuis. De rechtbank droeg het ziekenhuis op om 
Revva een financiële compensatie te geven. 

Tatyana Revva werd berispt toen ze met zeven collega’s een 
patiënt van ongeveer 160 kg van de receptie via de trap naar 
de eerste verdieping moest brengen; het ziekenhuis beschikt 
niet over een lift. Omdat het naar boven dragen van de 
patiënt enige tijd in beslag nam, berispte de 
ziekenhuisdirectie Revva voor ‘het ontijdig invullen van de 

medische documentatie en verstrekken van medische zorg aan een ernstig 
zieke patiënt’. De rechtbank vond twee andere berispingen geoorloofd. Tatyana 
Revva is van plan om tegen deze beslissing in beroep te gaan. 
Kritiek op corona-aanpak 
Begin maart 2020 uitte Tatyana Revva haar zorgen bij de onafhankelijke 
vakbond voor artsen, Doktersalliantie. Ze stuurde een brief en een video, die 
later openbaar gemaakt werden. Kort daarna nam het ziekenhuis disciplinaire 
maatregelen die volgens Revva ongegrond zijn en alleen maar zijn genomen 
vanwege haar kritiek op het ziekenhuis. 
 

https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
https://www.amnesty.nl/actueel/rusland-kritische-artsen-steeds-vaker-aangepakt
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
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Virginia schaft de doodstraf af.  
De Amerikaanse staat Virginia heeft de doodstraf afgeschaft. 
Gouverneur Ralph Northam heeft een wetsvoorstel ondertekend 
dat de doodstraf in de Commonwealth afschaft. 
‘We verwelkomen dit nieuws’, zegt Kristina Roth van Amnesty 
International USA. ‘De doodstraf is onomkeerbaar, ineffectief, en heeft geen 
afschrikwekkende werking op misdaad. De manier waarop de doodstraf wordt 
uitgevoerd is pijnlijk, gewelddadig en onmenselijk. En in de VS worden vooral 
gemeenschappen van kleur disproportioneel geraakt door de doodstraf. Het 
gebruik van de doodstraf als straf is ouderwets, heeft fundamentele problemen 
en moet voor eens en altijd stoppen.’ 
Virginia is de 23e staat in de Verenigde Staten die de doodstraf heeft 
afgeschaft. Het is bovendien de eerste zuidelijke staat die deze stap zet. Virginia 
is recordhouder als het gaat om executies in de Amerikaanse geschiedenis en 
heeft een verleden van het willekeurige gebruik ervan tegen zwarte mensen. 
Een zwarte verdachte in Virginia heeft een drie keer zo hoge kans de doodstraf 
te krijgen als het slachtoffer wit is dan wanneer het slachtoffer zwart is. 
Federale executies 
Vanaf 2020 heeft de regering Trump 13 federale executies uitgevoerd, dit na 
een stop van 17 jaar. Hiermee kwamen de problemen rondom de doodstraf ook 
weer naar boven, zoals bijvoorbeeld de discriminerende werking ervan en het 
feit dat mensen met geestelijke beperkingen worden geëxecuteerd. 
Hopelijk volgen meer Amerikaanse staten het voorbeeld van Virginia en 
schaffen de doodstraf af. 
Altijd en overal tegen de doodstraf 
Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf.  
 
Kijkcijfers onlinedienst Paasmorgen 4 april 2021:  
Direct 325, Opname 251 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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