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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag  
1e zondag van Epifanie - Doop van de Heer  
Kleur wit deze kleur duidt op reinheid, schoongewassen zijn, licht, feest 
 
De dienst van vandaag, 10 januari 
Aan het begin van het nieuwe jaar gaat het vaak over nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Daar gaat het in de profetieën met grote regelmaat over, zo ook 
deze zondag in de eerste verzen van Jesaja 55. De profeten klinken mee in de 
eerste verzen uit het Marcusevangelie; Jezus lijkt op de schouders van de 
profeten te staan! 
Marcus komt vlot ‘to the point’: Johannes de Doper brengt hij kort ter sprake en 
dán al scheurt de hemel open wanneer Jezus zich door Johannes laat dopen in 
de Jordaan. Een verhaal vol symboliek, waarin al aan het licht komt hoe God in 
Jezus mèt mensen is. Daarmee is het vanaf het allereerste begin vol van hoop: 
God brengt bevrijding en redding; Jezus zal Gods liefde en trouw léven. Een 
goed begin! 
Ds. Marieke Muijen 
 
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor: 
Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). 
SDOK is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. 
We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door 
Gods Woord, de Bijbel. 
 
Christenen worden vervolgd 
Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. 
Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, 
mishandeld of vermoord. 
Ons werk 
SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp 
en bemoediging. Dit doen we in verschillende regio's en landen wereldwijd. We 
werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. 
Daarnaast geven we vervolgde christenen een stem en moedigen we de 
Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. 
Wilt u meer weten kijk dan op www.sdok.nl 
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Bloemengroet 
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar mevrouw Marja Scholten, Vrekenhorst 62 
 
N.B.: Vorige week ging de bloemengroet naar de heer R. Keizer. In de 
zondagsbrief was een verkeerd adres vermeld. Het juiste adres is Sterremos 3. 
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Marja Scholten (Vrekenhorst 62, 3905 VM) heeft vlak voor Kerst een 
zware hartoperatie moeten ondergaan. Een aangeboren hartafwijking zorgde 
voor steeds grotere problemen. De operatie is goed verlopen en Marja is weer 
thuis. Haar verdere herstel zal veel tijd en energie vragen. 
 
Mevrouw Gerda van den Bosch is sinds afgelopen maandag in het UMC Utrecht 
opgenomen met ernstige klachten door corona. Gelukkig was opname op de ic 
niet nodig, maar extra zuurstof was wel noodzakelijk. Ze houdt goede moed, 
maar heeft een lange weg naar herstel te gaan. Het is nog niet zeker wanneer 
zij het ziekenhuis weer uit mag. Wij bidden haar en haar naasten veel sterkte 
toe! Haar adres in Veenendaal: Moerschans 25, 3905 XS 
 
Bericht van de Algemene Kerkenraad 
De Algemene Kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Bert Geerken, 
Rimpelmos 15, bereid is het ambt op zich te nemen van diaken met bijzondere 
opdracht in de functie van voorzitter van het College van Diakenen. Bevestiging 
zal binnenkort plaatsvinden in de Petrakerk. Bezwaren tegen deze bevestiging 
kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 18 januari 2021 worden ingediend bij de 
scriba van de Algemene Kerkenraad. 
 
Bevestiging ambtsdragers  
De wijkkerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Harriëtte Notenbomer,  
Da Costastraat 8, bereid is het ambt van diaken op zich te nemen. Vooralsnog 
staat de bevestiging gepland op zondag 24 januari a.s. Het is afhankelijk van de 
dan geldende coronamaatregelen of deze op dat moment door kan gaan. Het 
moderamen beslist hierover volgende week.  
We zijn ook blij dat de volgende ambtsdragers hun ambtstermijn met enkele 
jaren willen verlengen: 
Tineke Flier-Veenstra (diaken), Sterkenburg 11, vooralsnog met 1 jaar; 
Henk de Kleuver (ouderling-kerkrentmeester), Betje Wolfflaan 18, met 2 jaar.  
Verheugend is het ook dat Gert Landzaat, Staringlaan 35, bereid is pastoraal 
ouderling te worden van sectie 3. Gert was al actief als ouderling in het 
doelgroepenpastoraat.  
Bezwaren tegen de (her)bevestiging van één of meerdere gekozenen kunnen, 
schriftelijk en ondertekend, tot 18 januari 2021 worden ingediend bij de scriba.  
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
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Wij zijn een bruisende gemeente waar het 
verlangen leeft om vrijmoedig en met lef 

Jezus te volgen in verbinding met de 
samenleving van nu 

 
Eindelijk, “daar is-ie dan”!, de missie van wijkgemeente ZuidWest. 
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de Petrakerk en De Goede Reede 
samen een nieuwe wijkgemeente zouden vormen, zijn meerdere initiatieven 
genomen om met elkaar in gesprek te gaan over de missie van de nieuwe 
wijkgemeente. Dat resulteerde in een eerste concept missie die in oktober aan 
de gemeenteleden is gepresenteerd middels een online wijkavond. We waren 
blij met de vragen en inbreng die we via de mail en tijdens de twee 
Zoombijeenkomsten van gemeenteleden hebben ontvangen. Het geeft de 
betrokkenheid aan van de gemeente bij de vraag wie we als kerk willen zijn. De 
gestelde vragen dwongen ons ook om nogmaals de concept missie onder de 
loep te nemen en aan te passen.  Coby de Haan heeft, in aanvulling op de 
missie en in antwoord op de gestelde vragen, theologische overwegingen bij de 
missie op papier gezet. De wijkkerkenraad heeft op maandag 14 december 
2020 de aangepaste missie en de theologische overwegingen besproken en 
vastgesteld. 
Dat betekent niet dat we nu klaar zijn. Integendeel, nu begint het pas!  
Met gemeenteleden, de verschillende werkgroepen, pastores en ambtsdragers 
gaan we aan de slag om invulling aan deze missie te geven. We hebben daar 
ieders inbreng bij nodig. 
We willen iedereen die in de afgelopen jaren meegedacht heeft over de missie, 
op welke manier dan ook, heel erg bedanken. We hopen dat u blijft meedenken 
en praten over hoe onze gemeente in de toekomst vorm krijgt. 
De beide stukken, Missie van wijkgemeente ZuidWest van de Protestantse 
Gemeente Veenendaal en Theologische overwegingen bij de missie van 
Zuidwest 2020, zijn te vinden op de website: www.petrakerk.nl. Mocht u de 
stukken liever op papier krijgen, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau en worden de stukken u toegestuurd. 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
Berry Veenhof, 
Coby de Haan, 
Margreet Hagelstein 
 
 

 

http://www.petrakerk.nl/
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Actie Kerkbalans 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken 
mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun 
plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. 
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben 
kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde 
voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is 
het thema voor Actie Kerkbalans 2021. 
 
Ook onze Protestantse Gemeente Veenendaal doet weer mee aan deze actie. 
In de zondagsbrief van 17 januari zal daarover nadere informatie staan. 
 
Graag echter vragen wij nu reeds uw aandacht voor onderstaande oproep: 
 
Bezorging en ophalen kerkbalans  
A.s. week worden de stapels kerkbalans enveloppen weer bij de bezorgers thuis 
gebracht. Nu is het zo dat we voor een paar straten nog bezorgers/ophalers 
zoeken, en wel voor: 
 
T Kofschip Havikhorst        Gouwe            Leeuwerik 
Langelaar Slagvink            Essenberg     Zebravink 
 
Wie zou deze straten voor zijn/haar rekening willen nemen? 
De enveloppen mogen in de periode van 16 tot en met 30 januari 2021 gebracht 
en weer opgehaald worden. 
Graag een telefoontje of mailtje naar het kerkelijk Bureau: 
Lidy Kroon, 595203, lidy@pkn-veenendaal.nl 
 

mailto:lidy@pkn-veenendaal.nl
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Doel 40-dagentijd/ vastenproject 
De 40-dagentijd begint op woensdag 17 februari 2021 en eindigt op zondag  
4 april 2021. In deze periode hopen we ons als wijkgemeente ZuidWest weer in 
te zetten voor een goed doel. Dit jaar voor een doel dat een relatie heeft met 
Veenendaal. Deze maand hoopt de diaconie een keuze te maken uit de 
binnengekomen suggesties. Hebt u een idee? Tot 18 januari kunt u ons dit nog 
laten weten op ons mailadres ZW-diaconie@pkn-veenendaal.nl.     
Namens de diaconie ZuidWest, Arend Vleeming 
 
 
Kijkcijfers onlinedienst 3 januari 2021:  
Direct  285 
Opname 298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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