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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag : paars  
2de Zondag van de Veertigdagentijd ‘Reminiscere’ = ‘gedenk’. De naam van 
deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25. Gedenk, Heer, 
aan uw ontferming. Kleur paars de kleur van soberheid, 
ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw.   
 
Bij de liturgische (bloem)schikking 
In deze 40dagentijd horen we samen met de 
Kindernevendienst hoe Jezus Zijn weg ging door 
het leven, met daarbij alle hoogten en diepten. 
Maar ook een weg naar het Leven. Deze week 
gaat die weg naar een hoge berg in de woestijn 
(verbeeld door witte stenen), waar Jezus een 
gedaanteverandering ondergaat (verbeeld door 
witte bloem). Uit de hemel klinkt een stem: ‘Dit is 
mijn geliefde Zoon’. 
 
Over de dienst van vandaag: 
Deze zondag gaat het in mijn preek over  één van de 7 werken van 
barmhartigheid “Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken” Mattheus 25:35 
Het is het thema van  deze week  van de 40dagentijdcampage van Kerk-in-
actie, waarvoor we ook collecteren. 
Je kunt letterlijk dorst hebben, drinken nodig hebben. In een hete droge 
zomertijd kun je daar zelf iets van ervaren. Maar er wordt wat dorst geleden 
elders in de wereld: 2 miljard mensen, volgens de WHO, hebben geen toegang 
tot  schoon drinkwater. 
We lezen tijdens de dienst uit Johannes 4 waar Jezus de Samaritaanse vrouw  
vraagt om water, als hij na een lange reis uitgeput zit bij de put. Daar ontspint 
zich een heel pittig gesprek over dorsten naar water. Over welk water heeft 
Jezus het eigenlijk? 
Want “dorst hebben” in de bijbel staat ook voor verlangen naar God. Dit klinkt in 
psalm 42, die we ook horen in de dienst.  Kennen wij dat dorst hebben? Zie wij 
als een ander dorst heeft? Geven wij die ander te drinken? 
Ds. Coby de Haan 
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Zondag 28 februari – de eerste collecte is bestemd voor: KIA Missionair 
werk  - Voor iedereen een kerk!  
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent 
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 
alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe 
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet 
losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn 
meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost 
Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk 
geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in 
moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en 
doordeweek, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht 
en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de 
Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.  
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Ditewig, Kofschip 145 
 
Aandacht voor elkaar 
Marijke Meijbaum, Wezellaan 29, krijgt onderzoeken in het Radboud UMC in 
Nijmegen, nadat bij haar baarmoederhalskanker is geconstateerd. Het is 
afwachten wat de onderzoeken gaan uitwijzen voor mogelijke behandeling. 
Gert Meurs, Zandstraat 159, is opgenomen in het ziekenhuis in Ede in verband 
met een ontsteking in de lever. Daar wordt nu verder onderzoek naar gedaan. 
We wensen  Marijke Meijbaum en Gert Meurs de kracht en nabijheid van God in 
deze onzekere en zorgwekkende tijd. 
Ds. Coby de Haan 
 
Benodigdheden voor de symbolische thuisschikkingen 
Een ondergrond. Wij gebruiken lege flesjes, en andere glaasjes. Met 
stammetjes ertussen. Geplaatst op een ronde spiegel, maar gewoon op een 
tafel of andere ondergrond kan natuurlijk ook. 
Zaterdag 27 februari gebruiken we blauwe hyacinten, of andere blauwe 
bloemen b.v. anemonen. Verder heeft u nodig een naald en draad. De 
ondergrond is hetzelfde. 
Voor de thuisschikking, waar zaterdag 6 maart een voorbeeld van op de 
website komt, heeft u nodig: Dezelfde ondergrond als de vorige weken. 
Een kransje van muehlenbeckia of andere takjes of een oud vogelnestje uit de 
tuin, een paar kwarteleitjes, een tak met wat zijtakjes van de kronkelhazelaar, 
wat gekleurde bloemen b.v. anthurium. 
Veel succes Lia en Anneke.  
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Vastenactie 2021 
We steunen deze vastentijd ons project ‘Zorgwoningen De Goede 
Reede’. Vorige week zondag heb je/ heeft u in het interview met 
Ria, bewoonster van zorgwoning de Kaardenbol, persoonlijk van 
haar kunnen horen hoe zij uitkijkt naar de verhuizing. En dat ze wil 
sparen voor de nieuwe tuin met daarin vrolijke bloemen, een tuinset 

om lekker op te kunnen zitten en misschien wel een klein vijvertje met mooie 
vissen erin. Mocht je/u dit interview gemist hebben, bekijk de video dan op: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021.  
De acties voor het project zijn nu een week live. De spaarteller staat op: € 624,- 
(stand: 24-2-2021). Dit is een mooie start! Toch is er om de droom van de 
bewoners van de nieuwe zorgwoningen te kunnen realiseren een substantiëler 
bedrag nodig. Surf dus naar www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 en bestel, schrijf 
in, bied aan of bied!  
 
Graag lichten wij de volgende acties voor je/u uit: 

• Marktplaats ZuidWest is geopend! Dé plek waar vraag en aanbod binnen 
onze gemeente samenkomen. Tot 8 maart kun je/kunt u producten of 
diensten aanbieden. Vanaf 9 maart kan er op los geboden worden. Er staan 
momenteel al enkele leuke aanbiedingen op, maar dit kan beter. Schroom 
niet om je/uw zakelijke instinct aan te boren voor het goede doel! 

• Bingo! Het enige dat je nodig hebt is een computer en een enthousiaste 
gezinsleden; makkelijk toch, in deze coronatijd? Schrijf je/u tot 7 maart in 
voor de bingo op zaterdagmiddag 13 maart.  Wie weet win je/wint u één van 
de mooie prijzen! 

 

Actie Wat houdt het in? Hoe werkt het?  

Eieren & 
Viooltjes 

- Bestel kakelverse eieren, om te 
versieren of lekker op te eten.  

- Bestel vrolijke viooltjes voor een 
kleurrijk balkon of fleurige 
voorjaarstuin.  

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen tot: 19 maart 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Paaskaarsen - Bestel sfeervolle paaskaarsen met 
aansprekende reliëfs, om te branden 
in huiselijke kring 

- En bestel er een stevige standaard 
bij, voor  solide ondersteuning  

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen tot: 26 februari 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Bingo! - Ouderwetse gezelligheid voor het 
héle gezin! Log online in en win leuke 
prijzen!   

- Nadere info volgt omtrent inlog-
instructies 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Inschrijven vanaf: 17 februari 
Inschrijven tot: 7 maart 
Bingodatum: 13 maart van 15:30-17:00u 

Marktplaats 
ZuidWest 

- Bied elkaar diensten aan, zoals 
klusjes of advies, of producten 

- Van 21 februari tot 8 maart kunnen 
aangeboden producten en diensten 
online worden aangemeld 

- Van 9 maart tot 21 maart kan er 
online op producten en diensten 
worden geboden 

(aan)bieden via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Aanbieden vanaf: 21 februari 
Aanbieden tot: 8 maart 
Bieden op aanbod vanaf: 9 maart 
Bieden op aanbod tot: 21 maart 
Afhalen producten op: 27 maart aan 
Dennenlaan 5 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
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Afnemen diensten: in onderling overleg 

Pubquiz! - Een kennisquiz voor iedereen waarbij 
gezelligheid en plezier voorop staan!  

- De quiz bestaat uit zeer diverse 
vragen; van moeilijk en uitdagend tot 
eenvoudig of grappig 

- Nadere info volgt omtrent inlog-
instructies 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Inschrijven vanaf: 17 februari 
Inschrijven tot: 19 maart 
Quizdatum: 26 maart van 20:00-21:00u 

Doe-het-zelf 
Bloemstukjes  

- Spreek je/uw creativiteit aan met dit 
complete pakket voor een sierlijk 
bloemstukje 

- Een praktisch stappenplan loodst 
je/u richting het gewenste resultaat. 

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen tot: 20 maart 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Verrassende 
Wandelgids 

- Wandel over onbekende, nieuwe en 
vergeten paden en straten van 
Veenendaal 

- Een complete wandelgids met 3 
routes,  

- Na betaling ontvang(t) je (u) een link 
om de wandelgids te downloaden 

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen tot: 31 maart 
Ontvangst link vanaf: 1 maart 
 

 
Wanneer jij/u er de voorkeur aan geeft om een geldbedrag over te maken voor 
de vastenactie 2021, dan kan dat natuurlijk ook en wel via het 
bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente te Veenendaal onder vermelding van 40-dagen-project wijk 
ZuidWest. 
 

 
Tekening van de nieuwe locatie, de tuin is nog leeg… 

 
Om met de woorden van Ria af te sluiten: “willen jullie meewerken met ons?” 
Dus vooral meedoen! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 
  

http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/


5 

 

We hebben als PGV Veenendaal een eigen besloten app!  
Deze app is een initiatief van het 
bedrijf Donkey Mobile in 
samenwerking met de PKN. Dit zijn 
zij gestart omdat: “alles wat we 
belangrijk vinden staat op onze 
telefoon. De kerk hoort daar ook te 
zijn”. 
Sinds enkele weken is onze eigen 
app beschikbaar. De wijkkerkenraad 
van Zuid-West heeft de app als proef 
in gebruik, en ook een groep uit de 
Midden-generatie gebruikt de app 
inmiddels. Deze proeven zijn goed 
verlopen en daarom is het tijd voor 
de volgende stap. 

Wat doet de app? 
De app geeft inzicht in de 
gemeenteleden die actief zijn in de 
app. Het is een besloten app, die 
alleen door onze eigen gemeenteleden gebruikt kan worden. Die 
gemeenteleden kunnen zich organiseren in groepen, berichten delen en daarop 
reageren. Daarnaast houden we een activiteitenagenda bij en kunnen we met 
de app ook collecteren. 

Hoe kunt u meedoen? 
U kunt de app downloaden in de Google Playstore (Android) of in Appstore 
(Iphone). In beide stores zoekt u naar “PGV Veenendaal” waarna u deze kunt 
downloaden.  
Dan kunt u zichzelf aanmelden: om toegelaten te worden zijn een paar 
gegevens verplicht: voornaam, achternaam, e-mailadres en een foto.  
Daarbij willen we graag de volgende opmerkingen plaatsen: 

• Een foto kan je uploaden of direct met de camera van je telefoon maken. 
Het is bij voorkeur fijn als deze van jezelf is, maar als je dat echt niet wilt 
dan mag het ook je huisdier of favoriete plant zijn. Maar juist een eigen foto 
helpt in het herkennen van elkaar en maakt het makkelijker contact met 
elkaar te leggen. 

• Als je achternaam een tussenvoegsel heeft (de, van, van de) schrijf die dan 
met kleine letters. De app sorteert de achternaam op het eerste woord met 
een hoofdletter. 

Vervolgens moet je even wachten om toegelaten te worden. De leden van de 
werkgroep zijn gemachtigd dit te doen. We proberen de tijd zo kort mogelijk te 
houden tussen aanmelden en goedkeuren, dus meestal is dat snel geregeld.  
Waarom controleren we? We controleren in deze tijd of je in de ledenlijst van de 
kerk staat. We vormen een besloten groep gebruikers waarin de deelnemers 
privégegevens delen. Met het bedrijf Donkey Mobile hebben we een 



6 

 

verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het 
zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Op verzoek kunnen we je gegevens 
direct weer verwijderen. 
Mocht u niet in de ledenlijst staan, maar wel een erg sterke band met onze 
wijkgemeente hebben dan willen we u vragen zich te laten voordragen door een 
bestaand lid van de gemeente. Dit lid kan hierover een e-mail sturen naar zw-
donkeymobile@pkn-veenendaal.nl.  

Hoe nu verder? 
In de komende weken zullen we in de zondagsbrief, op onze sociale media 
kanalen en/of Samen Éen stukjes schrijven over het gebruik van de app zodat 
we deze met elkaar stap voor stap beter leren kennen en kunnen gaan 
gebruiken. 
De eerste stap is je eigen profiel. Nadat je definitief bent aangemeld kun je jouw 
persoonlijke profiel in de app aanpassen. Je kunt je adresgegevens toevoegen, 
maar ook je beroep of andere informatie. Net wat jij wilt delen met de andere 
leden. Je wijzigt je profiel als volgt: 
1. Klik op het profiel-teken rechtsonder op het scherm. 

2. Klik op bewerk profiel. 

3. Voeg de informatie toe die je wilt delen. Gemeenteleden kunnen je op deze 

manier makkelijk vinden. Je kunt ook een leuke beschrijving toevoegen. 

Bonus: als je in de ledenlijst op het profiel van anderen klikt krijg je allerlei 
mogelijkheden:  

• Stuur een e-mail: Tik op het e-mailadres en verzend een e-mail met je eigen 
e-mailaccount. 

• Navigeer naar het adres: Tik op het adres, open het adres met bijvoorbeeld 
Google maps en bereken de route. 

• Voeg een verjaardag toe aan je agenda: Tik op de geboortedatum, sla de 
datum op in b.v. Outlook. 

De werkgroep (en tevens helpdesk) bestaat uit Maartje Visser, Jasper Rou, 
Hans Kroon, Gertjan Pol en, Adri Cardol. Bij hen kunt u terecht met al uw (app) 
vragen. Ze zijn bereikbaar via het e-mailadres: zw-donkeymobile@pkn-
veenendaal.nl. 
 
 
 
 
 

   

mailto:zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl
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Hallo jongens en meisjes, 
Op zondag 28 maart is het Palmpasen.  
Vorig jaar hebben we een digitale Palmpasen optocht gehouden, was jij er toen 
ook bij? Het was een groot succes, heel veel kinderen deden eraan mee.  
Omdat we nu nog niet naar de kerk kunnen komen, zullen we de tocht ook dit 
jaar digitaal gaan doen.  
Hoe gaan we dat doen? Voor iedereen die mee wil doen, maken we een doe-
het-zelf pakketje klaar. Je krijgt een kruis, materiaal om te versieren en een 
broodhaantje. Ook zullen we op 22 maart een filmpje op de website zetten 
waarop je kunt zien hoe je de palmpaasstok kunt maken.  
Dus, wil je meedoen, geef je dan op door een mail te sturen naar 
shanekamp@live.nl. Zet je naam erbij en als je broertje en/of zusjes hebt die 
ook mee willen doen, geef dit dan aan. Doe dit voor woensdag 10 maart!  
Op woensdagmiddag 24 maart tussen 15.00 en 16.30 uur kun je het pakketje 
dan komen ophalen in de kerk. 
Als je je stok af hebt, wil je dan een foto maken en deze naar hetzelfde mail 
adres sturen? Of plaats je foto op facebook bij Petrakerk of Zuidwest. Graag 
voor 20 maart. Dan kan de dominee met de palmpaas online dienst de foto’s 
achter elkaar laten zien als een soort optocht! 
Je kunt je broodhaantje daarna nog even in de vriezer doen om het palmzondag 
op je stok te zetten en op te eten. 
Jullie doen toch ook mee?? We horen heel graag van je! 
Groeten namens de Kindernevendienst, 
Marion en Sabine 
 
Kijkcijfers onlinedienst 21 februari 2021:  
Direct  294     
Opname 135     
 
 
 

 

 

 

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 

 

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

