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Mededelingen 

Kleur van de zondag: wit 
Als kleur van het hemelse en zuivere tijdens de Paastijd en de Kersttijd. Het is de 
3e zondag van Pasen. Misericordia Domini naar de antifoon uit Psalm 33,5b-6: 
‘De aarde is vervuld van de goedheid van de Heer’. 
 
Meeleven en bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Chung Marsmanlaan 39. Dhr. Leung kin Chung is al 
geruime tijd ernstig ziek. Sinds afgelopen week is hij opgenomen in Hospice 
Berkenstein. We denken aan hem, zijn vrouw Junni en hun kinderen en 
kleinkinderen. We bidden hen Gods onmisbare nabijheid toe. 
 
1e collecte zondag 1 mei: Stichting 
Vrienden van De Hoop 
Samen geven om wie verlangen naar een 
nieuw leven. Vrienden van De Hoop 
ondersteunt allerlei verschillende activiteiten 
van De Hoop en stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Het gaat om 
hulpverlening die niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de 
overheid, maar die wel uiterst belangrijk is voor mensen die bezig zijn om een 
nieuw leven op te bouwen. Sommige mensen zijn verslaafd (geweest), anderen 
worstelen met psychische problemen. We willen hen op weg helpen naar een 
nieuw leven. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten en organisaties 
die wij - met jouw hulp - steunen.  
Ervaringsdeskundige worden: Cliënten volgen een opleiding om hun 
ervaringen uit hun verleden voor anderen in te zetten. Het Inloophuis, een plek 
voor iedereen: Een veilige, warme plek voor mensen, die eenzaam, dakloos en 
vaak ook verslaafd zijn. Huizen van Hoop: Kleinschalige woongemeenschappen 
met extra bescherming. Werkervaring opdoen: Werkervaring verkleint de 
afstand tot de arbeidsmarkt, voor onze cliënten. Zelfhulpgroepen: Cliënten 
helpen elkaar om verslavingsvrij te blijven. Pastorale zorg: Gesprekken voor 
cliënten, die vragen hebben over God.  
Geef aan deze collecte of maak uw bijdrage over op: NL06 INGB 0000 3838 38 
van Stichting Vrienden van de Hoop. 
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Opbrengst Vastenactie 2022 
We hebben ons de afgelopen vastenperiode ingezet voor het vastenproject 
‘Match-Up’. Het is een initiatief van vrijwilligersorganisatie ‘Netwerk voor Jou’, 
waarmee eenzame Veenendalers met maatjes in contact worden gebracht. Een 
maatje zijn draait om persoonlijk contact en aandacht voor elkaar; waardevolle 
ontmoetingen die bijdragen aan elkaars welzijn. Tijdens de 40-dagentijd hebben 
we verschillende acties opgetuigd ten bate van dit project. Er zijn prachtige 
bloemstukken gemaakt en paaskaarsen, eieren en viooltjes besteld. Er is gefietst, 
gebingood en gepubquizd. En er zijn soepmaaltijden gedeeld tijdens een moment 
van bezinning. Zomaar een greep uit de acties met als gemene deler dat we niet 
alleen in actie kwamen voor een belangrijk doel, maar ook met elkaar waardevolle 
ontmoetingen hebben gehad. Via deze weg willen wij u/ jou informeren over de 
financiële opbrengst van onze actie. Er is een mooi bedrag van € 3.718 
opgehaald. Met deze opbrengst kan ‘Netwerk voor Jou’ via het maatjesproject 
verder bouwen aan een samenleving waarin het normaal is dat we naar elkaar 
omzien. Hartelijk dank voor uw/ jouw steun dit jaar!  
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 
Verlof 
Van zaterdag 30 april tot en met maandag 9 mei heb ik gepland verlof. Neemt u 
voor pastorale bijzonderheden contact op met uw sectie-ouderling of één van de 
andere pastores. 
Anne Stelma – Ribberink 
 

 
ZuidWesters in het zonnetje 

 
Op dinsdag 26 april vond in de Lampegiet de Veenendaalse lintjesregen plaats.  

 
Mede vanwege hun werk voor onze wijkgemeente(n) heeft het zijn Majesteit 

behaagt de volgende gemeenteleden te benoemen tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau: Ton van Ewijk, Fred Gerritsen, Gerda van Kampen en Wim 

Schokker. Het viel de burgemeester op dat de Petrakerk vaak werd genoemd (4 
van de 12) “dat moet wel een actieve gemeente zijn”. 

Ook Alice van Schuppen werd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd 
vanwege haar vrijwilligerswerk voor de scoutinggroep. 

 
Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet! 

 

 
Vervoer gezocht 
Een keer in de twee weken is er op dinsdagmorgen koffiedrinken in het Trefpunt. 
Nu zijn er twee dames die heel graag komen, maar geen vervoer hebben. U voelt 
het al, ik zoek chauffeurs om die dames om tien uur te brengen en om half twaalf 
weer te halen. Wie heeft er tijd over? U bezorgt de dames een fijne morgen! U 
kunt mij bellen op (06) 28 06 47 62. Gerrie van Ewijk 
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Tweede zangmiddag  

 
Zondag 15 mei a.s. om 14.30. Inloop vanaf 14 uur. 

 
Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal. 

 
Liedwensen kunnen tot 8 mei a.s. ingediend worden bij koster Reiny.   

E-mail zw-koster@pkn-veenendaal.nl - telefoon (06) 35 60 44 91. 
 

 
 

 
Samen zingen op zondagavond 
De eerstvolgende zangavond is op zondagavond 8 mei. We zingen weer in De 
Open Hof en het begint als vanouds 19.30 uur. Als altijd staan er prachtige 
liederen op het programma, waarmee we onze God willen loven en prijzen. U en 
jij bent van harte welkom! 
 
Muziektheater Kees Posthumus 
De muzikale voorstelling ‘Alle 7 goed’ is een actuele 
voorstelling over de zeven werken van 
barmhartigheid. Verhalenverteller Kees Posthumus 
en accordeonist Dirk Overbeek presenteren in 
zeven delen de werken van barmhartigheid voor 
mensen van hier en nu. Natuurlijk, de zeven werken 
van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld 
tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. 
Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. 
Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. 1 mei 2022 in de 
Petrakerk 20.00 uur. 
Kaarten bestellen: www.zingenindekerk.nl/kees-posthumus of via de website 
www.petrakerk.nl ‘kaarten bestellen’. Volwassenen € 7,50. Kinderen € 3,50. 

mailto:zw-koster@pkn-veenendaal.nl
http://www.zingenindekerk.nl/kees-posthumus
http://www.petrakerk.nl/
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Jonge bezorgers voor Samen Een 

 
Voor op de reservelijst zijn wij op zoek naar een jonge bezorger die een klein 
zakcentje wil bijverdienen. De meeste wijken bestaan uit 50 tot 75 adressen. 

 
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor.                                                                                                                 
Als je denk: dit lijkt me wel wat… Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je 

eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het 
Kerkelijk Bureau.  

 
Telefoon (0318) 595 203 of e-mail kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl.  

 

 
Kijkcijfers onlinedienst 24 april 2022 
Direct 136, Opname 68 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

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

