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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag groen 
Kleur groen. Groen symboliseert het algehele vertrouwen op Gods liefde en de 
hoop op de nieuwe schepping. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Gijsen. 

 
Medeleven 
Mevrouw v.d. Bosch is na een lelijke val, voor revalidatie opgenomen in 
Dennenhorst. Haar adres is: Kerkewijk 201, 3904 JD Veenendaal. We wensen 
haar een goed herstel toe en Gods zegen. 
 
Bij deze dienst: over de vriendschap met Lazarus 
Vandaag lezen we over een bijzondere vriendschap. Marta en Maria laten aan 
Jezus weten dat zijn vriend Lazarus ziek is geworden (Johannes 11: 1-16). Er 
staat zelfs: Lazarus, degene van wie Jezus houdt, is ziek geworden. Ook blijkt 
Jezus veel van Marta en Maria te houden. Een hechte en intieme vriendschap is 
ontstaan.  
Als er dan plots grote zorgen opduiken, wil je niets liever dan je vrienden om je 
heen hebben. Hun steun en nabijheid ervaren. Sámen door de dingen heen zien 
te komen. Maar Jezus komt niet, hij laat er nog twee dagen overheen gaan. Wat 
is er toch aan de hand? Een spannend bijbelgedeelte dat je op het verkeerde 
been lijkt te zetten?  
Met de kinderen kijken we naar een mooi filmpje over vier fijne vrienden!!  
Ds. Loes Kraan  
 
Zangmiddag 
Op zondag 27 februari a.s. wordt in de Petrakerk 
om 14.30 uur (inloop 14.00 uur) de eerste 
zangmiddag gehouden. 
Liedwensen kunnen vanaf nu tot 18 februari 2022 
ingediend worden bij koster Reiny.  
Zw-koster@pkn-veenendaal.nl  of  
06 - 42 89 77 89 
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Vanuit de wijkkerkenraad: 
 
Er is weer meer mogelijk 
We zijn blij dat we het aantal bezoekers voor de eredienst weer konden 
opschalen. Er worden nu weer 100 mensen uitgenodigd via Kerktijd. Wilt u 
z.s.m. reageren als u een uitnodiging krijgt? Ook als u niet komt, graag meteen 
reageren. Op die manier kunnen we zorgen voor een snelle roulering van de 
uitnodigingen en krijgen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid weer een 
dienst bij te wonen. Na de dienst is er ook weer gelegenheid een kopje koffie te 
drinken. Daarbij moeten we u wel vragen te gaan zitten en afstand te houden. 
We hopen op uw medewerking! 
 
Invulling vacatures 
Omdat het niet makkelijk bleek nieuwe kerkrentmeesters te vinden, heeft  
Adri Cardol binnen de wijkkerkenraad een overstap gemaakt van ouderling-
communicatie naar ouderling-kerkrentmeester. Adri is in het verleden al eens 
kerkrentmeester geweest. We zijn blij dat hij deze taak nu, gedurende de rest 
van zijn ambtstermijn, op zich wil nemen. Voor de werkgroep Communicatie 
wordt nu versterking gezocht.  
Daarnaast werden we afgelopen week verblijd met het nieuws dat  
Leo van Berkel bereid is het ambt van kerkrentmeester op zich te nemen. Zijn 
bevestiging zal plaatsvinden op zondag 27 februari a.s. Bezwaren hiertegen 
kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 14 februari worden ingediend bij de 
scriba. 
We kijken nu nog uit naar iemand die wil overwegen jeugdouderling te worden. 
Er is een enthousiast team dat met je wil samenwerken! Informeer eens 
vrijblijvend naar deze functie bij Marthe Stegenga (06-49614281/ 
zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl).  
Met een hartelijke groet, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Filosofisch Café,  
Na een succesvolle start ben je, mits de coronamaatregelen het toestaan, op 16 
februari weer welkom in het Filosofisch Café. Locatie: Trefpunt aanvang 20.00 
uur.  
 Deze avond zal Jaap van den Hoek ons begeleiden. Met zijn ruime ervaring in 
de praktijk zal hij ons helpen de weg van het filosofisch gesprek te bewandelen. 
Een bruikbare techniek in je dagelijks leven! Uiteraard zal er ook wat kennis 
worden gedeeld. Jong en ouder kan aansluiten en meedoen. Hoe jij ook in het 
leven staat: ervaren en nieuwe cafégangers zullen je welkom heten. Het is 
mogelijk een drankje (of twee..) te nuttigen op eigen kosten. En je zult zeker 
anders weggaan dan je gekomen bent. Aanmelden bij de werkgroep is fijn: 
0318-521222, of zw-vis@pkn-veenendaal.nl. Tot ziens! Joost, Hans B, Paul, 
Brenda, Hans K. en Bart. 
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Zondag 6 februari is de eerste collecte bestemd voor 
 
Deze Veenendaalse organisatie zet 
zich in voor kankerpatiënten en hun 
familie 
De naasten en de patiënt met kanker 

doorstaan een achtbaan van emoties en voelen zich vaak machteloos. Wij 
vinden dat zowel de naaste en de patiënt meer aandacht en steun verdient. 
Ieder lid van het gezin heeft namelijk te maken met de ziekte en heeft de 
behoefte even uit de overleef modus te stappen, er helemaal uit te zijn en leuke 
herinneringen op te bouwen met elkaar. 
Bliss to Shine organiseert de Blissi Special Day en jaarlijks de Shine Day voor 
gezinnen die dealen met kanker. 
De SHINE DAY biedt voor alle betrokkenen een activiteit. 
De Shine Day wordt elk jaar groter en indrukwekkender. Je voelt je weer even 
jezelf, tankt bij, doet en ondergaat leuke dingen en geniet! En je hebt weer 
zoveel leuke dingen te vertellen! 
Neem een kijkje op de website www.blisstoshine.nl 
Laten we samen deze collecte tot een succes maken! 
 
Open Kerk 
Dinsdag 8 februari is er, bij uitzondering, geen Open Kerk. 
Woensdag 9 februari bent u van harte welkom voor een moment van rust, 
bezinning of om een kaarsje aan te steken. 
In de maand februari is er op de donderdagavond nog geen Open Kerk.  
In maart, de vastentijd, is de Open kerk er ook weer op donderdagavond. 
 
Theatervoorstelling ‘op 7’ 
De theatervoorstelling 'op 7' van Kees Posthumus op 20 februari gaat helaas 
niet door. De organisatie vindt het vanwege de Corona nog te vroeg om dit goed 
te organiseren. Zodra er een nieuwe datum is laten we u dit weten. 
 

Redacteur gezocht 
We maken de zondagsbrief met een team van 3 
mensen. (Esther Renting, George Kraan en Adri 
Cardol). Omdat Adri, als ouderling-
kerkrentmeester, nieuwe taken oppakt zijn we op 
zoek naar een 1 of 2 redacteuren. 
Met 3 redacteuren maak je om de 3 weken de 
zondagsbrief, meestal een paar uur werk.  
De berichten mailbox wordt woensdagavond 
afgesloten en de brief moet uiterlijk 
vrijdagochtend 9:00 uur op het kerkelijk bureau 
zijn. Ervaring met Microsoft Word is belangrijk.  

Interesse? Mail dan naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl  
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StudentAlpha Veenendaal - Nieuwe 
startdatum! 
In februari gaat er weer een StudentAlpha van 
start. Dit is een cursus van 10 dinsdagavonden 
en een weekend waar alle ruimte is voor kleine of 
grote vragen over het leven en het Christelijk 
geloof. Bijvoorbeeld: wie is Jezus, hoe kan ik 
zeker zijn van mijn geloof of wat moet ik nog met 
de kerk? Geen vraag is te gek en je mening wordt gerespecteerd. De cursus is 
laagdrempelig en op een ontspannen manier gaan we na een lekkere maaltijd 
met elkaar in gesprek. 
Graag nodigen we je uit om kennis te maken tijdens ons 
Launch Event op dinsdagavond 22 februari 2022. Tijdens 
deze avond kun je samen met leeftijdsgenoten ervaren of 
de StudentAlpha iets voor jou is, vrijblijvend en gratis! Kom je 
ook?  
Om te laten weten of je naar het Launch Event komt, of voor 
meer info, bezoek onze: 

• website: www.studentalphaveenendaal.nl  

• insta: @StudentalphaVeenendaal  

• of mail naar 
studentalphaveenendaal@gmail.com.  

Je bent van harte welkom!  

 
P.S. Wist je dat er voor bijna elke leeftijd een Alpha aangeboden wordt? Check 
https://alphacursusveenendaal.nl   
 
Kijkcijfers onlinedienst 30 januari: 
Direct  217, Opname 90  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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