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Mededelingen 

 
4U-dienst 12 februari: Vriendschap 
14 Februari is het Valentijnsdag.  En in de 4U-dienst haken we daaropin. Niet dat 
het gaat over daten of cadeautjes kopen om je bbf te verrassen. Het thema is 
Vriendschap. De vraag is: “Hoe maak je vrienden? En hoe blijf je vrienden als het 
moeilijk wordt?”. We verkennen wat er waardevol is aan vriendschap. 
In de dienst horen we allerlei teksten en verhalen over vriendschap. We luisteren 
naar een Bijbeltekst uit Prediker. En natuurlijk zingen we in allerlei toonaarden 
erover, van “Ik zal er zijn” van Sela tot “Amigo” van Chef’ Special. Verder zijn er 
foto’s te zien van ontmoetingen van kerkvrienden en van persoonlijke 
vriendschappen van gemeenteleden. Als je zelf nog een leuke foto hebt van jou 
en een vriend, stuur deze naar Hannah Honders of mij drs.jdehaan@gmail.com, 
dan kunnen we die nog invoegen! Laat je verrassen en inspireren! 
Ds. Coby de Haan 
       
Zondag 12 februari is de eerste collecte voor 
noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 
Vandaag collecteren we voor noodhulp en 
rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 
23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en 
Somalië hongersnood.  
Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan 
gewassen dood en sterven dieren. Volgens de 
Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend 
geweest. Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze 
bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren.  
Daarnaast steunen we daarmee ook preventie van rampen: boeren en boerinnen 

leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem 
irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 
droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te 
zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook 
leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen 
bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. We bevelen deze collecte van harte aan. 
Lees meer op www.kerkinactie.nl/ethiopie.  
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Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Eshuis, Boompjesgoed 4g. Mevrouw Eshuis is gelukkig weer thuis 
uit het ziekenhuis. 
 
Beroepingscommissie 
Beste gemeenteleden, ik neem u graag mee in de voortgang die de 
beroepingscommissie in de afgelopen periode heeft geboekt bij het vinden van 
een tweede predikant voor onze wijkgemeente. Laat ik bij de conclusie beginnen: 
we zijn er bijna! Het beroepingswerk bevindt zich in de afrondende fase.  
In de afgelopen maanden hebben we ons ingespannen om een nieuwe 
voorganger te vinden die, volgens de beroepingscommissie, goed zou kunnen 
passen bij de missie en visie van ZuidWest en zoals beschreven is in de opdracht 
aan de beroepingscommissie. Het lijkt erop dat we de juiste persoon hierbij 

hebben gevonden en dat we op korte 
termijn een beroep kunnen gaan 
uitbrengen. De beroepingscommissie doet 
deze maand een voordracht aan de 
wijkkerkenraad. 
Ik noemde zojuist die afrondende fase. In 
die fase zitten een paar belangrijke stappen: 
een clickgesprek met Coby onze huidige 

voorganger en een gesprek met de wijkkerkenraad, waarbij de 
beroepingscommissie tekst en uitleg geeft en verantwoording aflegt over het 
proces gelopen en resultaat. Wat met name nu speelt is een zorgvuldige 
afronding van het beroepingsproces en het goed afstemmen met alle betrokkenen 
wanneer we welke stappen zetten. 
Deze week heb ik met Ton, voorzitter van de wijkkerkenraad, over die afronding 
gesproken. Er is een afspraak gemaakt voor een extra vergadering met de leden 
van de wijkkerkenraad. In die vergadering zal de beroepingscommissie de 
gekozen kandidaat presenteren. Ik mag u daarom nog geen naam en rugnummer 
noemen maar zoals ik al zei: We zijn er bijna! Wat de beroepingscommissie 
betreft gaan we op zoek naar een schoorsteen in dit gebouw, zodat er binnenkort 
voor iedereen witte rook te zien is.  
Edo Giel (Voorzitter beroepingscommissie) 
 
40-dagentijd 2023: Uit liefde voor jou! 
Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt 
zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat 
kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Hij 
geeft ons hoop. En door er voor een ander te zijn, geven we de hoop van Pasen 
door. Van woensdag 22 februari tot zaterdag 8 april komen wij als gemeente 
samen in actie voor het goede doel. 
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Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject ‘Actie Waterpomp’, voor het dorpje 
Chakuboli in het Mzimba district in Malawi. Het is een initiatief van ‘World 
Servants’. Toegang tot schoon water is namelijk van levensbelang. Terwijl wij in 
Veenendaal op elk moment van de dag schoon water kunnen tappen, is dit in 
Chakuboli niet het geval. Vaak moeten dorpelingen uren lopen om (vervuild) water 
te halen. Die tijd kan niet besteed worden aan een opleiding of werk. En de kans 
op ziekte en sterfte in het dorp is groter. Een diepwaterbron stimuleert dus de 
gezondheid en dorpseconomie. Om dit te realiseren is een bedrag van € 5.850 
nodig; dit is een werkende waterpomp inclusief het opleiden van twee personen 
voor het onderhoud. Een mooi streefbedrag om bijeen te brengen! 
Tijdens de 40-dagentijd hebben we verschillende acties opgetuigd ten bate van 
dit project; zie onderstaande tabel of kijk op www.petrakerk.nl/40_dagen_2023.  
Graag extra aandacht voor de Workshop Bloementaart en Paaskaarsen: 
inschrijven voor de workshop bloementaart uiterlijk 22 februari en bestellen van 
de Paaskaarsen uiterlijk 1 maart. Wees er op tijd bij!  
Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het 
vastenproject, via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van 
Vastenproject ZuidWest. Wij hopen op - en wensen jullie alvast - een inspirerende 
periode! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 

Wat houdt het in? Hoe werkt het? Kijk op: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2023  

40-Dagen-Challenge Jeugd 

- Ga de uitdaging met jezelf aan en laat 
je sponsoren! 

- 40 dagen lang: minder snoepen en tv 
kijken óf juist meer schoonmaken en 
sporten. Alles voor het goede doel! 

Start challenge: 22 februari rondom 
de dienst 
Tijdstip wordt nader 
gecommuniceerd 

Paaskaarsen 

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

- Bestel uiterlijk 1 maart, in verband met 
de levertermijn van onze leverancier.  

Bestellen vanaf: 22 februari 
Bestellen tot: 1 maart 
Afhalen op: 1 april  
Locatie: Het Trefpunt 

Vogelhuisjes Kinderen 

- Versier je eigen vogelhuisje en 
verkoop deze gave collectors 
items aan vrienden of familie!  

🐦 

Versieren op: 25 februari (bericht 
tijdstip volgt) 
Locatie: Het Trefpunt 

Workshop Bloementaart (beperkt aantal inschrijvingen) 

- Niet om op te eten natuurlijk! Maar om 
jezelf of iemand anders mee op te 
vrolijken.  

- Leer vakkundig een kleurrijk rond 
bloemstuk te schikken.   

Inschrijven tot: 22 februari 
Workshop: 27 februari van 19:30-
21:30u 
Locatie: Het Trefpunt 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023
http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023
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Wat houdt het in? Hoe werkt het? Kijk op: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2023  

Bingo!  

- Ouderwetse gezelligheid voor het héle 
gezin!  

- Stempel je bingokaart af en geniet van 
de spanning…  

- Met wat geluk win je leuke prijzen! 
Echter de grootste prijs is een gezellige 
avond met elkaar. 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Inschrijven tot: 5 maart 
Bingodatum: 10 maart van 18:30-
20:30u 
Locatie: Het Trefpunt 

Appeltaartconcert – concert met Passie (V.I.S.) 

- Topmusici spelen klassieke muziek 
voor iedereen; jong en oud.  
Doel is om - de passie voor - klassieke 
muziek dichter bij de mensen te 
brengen.  

- En na afloop natuurlijk appeltaart met 
koffie, thee of fris. 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Concertdatum: 12 maart van 
14:30-15:30u  
Locatie: Petrakerk 

Online Pubquiz 

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

- Een quiz met zeer diverse vragen; van 
moeilijk en uitdagend tot eenvoudig of 
grappig 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Inschrijven tot: 12 maart 
Quizdatum: 17 maart van 20:00-
21:30u 

Sobere soepmaaltijd 

- We delen een moment van bezinning 
en een sobere maaltijd met elkaar.  

- De maaltijden worden gehouden op de 
volgende donderdagen: 9, 16, 23 en 
30 maart. 

- Schrijf uiterlijk de zondag ervoor in. 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Inschrijven tot: 5-12-19-23 maart  
Sobere soepmaaltijden: 9, 16, 23 
en 30 maart van 18:00-19:00u 
Locatie: Het Trefpunt 

Pop-up Restaurant Zuid-West 

- Gezelligheid en elkaar ontmoeten 
staan centraal. 

- Een unieke kans om eens lekker uit 
eten te gaan met andere 
gemeenteleden 

- Laat je in de watten leggen! 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Inschrijven tot: 17 maart  
Diner op: 24 maart van 18:00-
20:00u 
Locatie: Het Trefpunt 

Eieren & Viooltjes 

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

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

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Bestellen tot: 26 maart 
Afhalen op: 1 april aan 
Dennenlaan 5 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023
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Wat houdt het in? Hoe werkt het? Kijk op: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2023  

Beelden van Jezus (V.I.S.) 

- Een lezing van Marijke van Dijk  Start: 29 maart om 20:00u (locatie 
Trefpunt) 

Diaconale markt voor Chakuboli 

- Haal de bestelde eieren, viooltjes of 
kaarsen af. 

- Speel oudhollandse spelletjes & 
snuffel naar interessante boeken 

- Of kom gewoon langs voor een kop 
koffie met iets lekkers 

Marktdatum: 1 april van 14:00-
17:00u 
Locatie: Het Trefpunt 

Talenten Veiling 

- Bied elkaar diensten aan zoals klusjes 
of advies 

- De hoogste bieder wint! 

Veilingdatum: 2 april na de dienst 
Afnemen diensten: in onderling 
overleg 

 
Bijeenkomst over bidden 
Ondanks het feit dat bidden een van de belangrijke pijlers van het christelijk geloof 
is, praten we daar maar weinig over. Soms ervaren we schroom om over ons 
bidden te spreken of voor te gaan in gebed. Tijdens deze avond willen we wat 
meer leren over wat bidden precies is. We kunnen onderling van gedachten 
wisselen om hierin te groeien. De begeleiding is in handen van Jan van de Pavert 
en Marije Stegenga. Datum: 16 februari. Tijd: 20.00 uur. Locatie: Trefpunt, 
Dennenlaan 5. Voor meer informatie: annastegenga@gmail.com. 
 
Van de Boekentafel  
Er liggen weer een aantal nieuwe boeken op tafel: 
- Andries Knevel en Leo Fijen - “Blijven dromen”. Een Bijbelse briefwisseling over 

de toekomst van kerk en geloof. 
- Martien Brinkman - “Dichtbij het onuitsprekelijke”. Een verzameling gedichten 

van 14 verschillende dichters over het onzegbare. 
- Tomas Sjödin - “Een gebroken halleluja”. Over de barsten in het leven en het 

licht dat zich daar een weg doorheen vindt. 
- “Perfecte stilte” - Een prachtige roman van Thomas Verbogt. 
Komt U ook eens kijken wat er zoal op de tafel ligt! 
Dick Vogelezang 
 
Schrijfactie Honduras: gerechtigheid voor vermoorde milieuactivisten 
In Honduras zijn op 7 januari 2023 de milieu-activisten Aly Magdaleno Domínguez 
Ramos en Jairo Bonilla Ayala doodgeschoten door gewapende mannen. Ze 
waren lid van een activistenbeweging die de Guapinol-rivier, in het noorden van 
Honduras, beschermt tegen vervuiling door een mijnbouwbedrijf. 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023
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De Guapionol-rivier is een belangrijke bron voor schoon 
drinkwater voor de omwonende gemeenschap.  
De activisten die deze rivier beschermen, worden als 
criminelen weggezet door het mijnbouwbedrijf en de 
Hondurese overheid. Al meerdere activisten zijn 
aangevallen of onterecht vervolgd vanwege hun 
activisme. 
Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 maart 2023 

naar de autoriteiten van Honduras. Roep hen op om een grondig en 
onafhankelijk onderzoek te starten naar de moord op Aly Domínguez en 
Jairo Bonilla. 
Klik hier om de brief af te drukken. 
 
Kijkcijfers zondag 5 februari 2023 
Direct: 145   Opname: 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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