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Mededelingen 

 
Kerkdienst 12 maart 
Op deze derde zondag in de 40 dagen tijd volgen we  in de kerk  het 
Paasproject van de kindernevendienst Wie? – Wat? Waar? 
De bijbellezing is Lucas 7: 36-50:  de zalving van Jezus door een vrouw.  
Lucas vertelt hoe deze zalving bij omstanders vragen oproept: “ Weet Jezus wel 
dat zij, die hem aanraakt, een zondares is?” Dat laat je toch niet gebeuren!  
Jezus’ reactie hierop is confronterend voor de aanwezigen: “Haar zonden zijn 
vergeven , al waren het er vele, want ze heeft veel liefde getoond, maar 
jullie….? ” 
Je kunt een oordeel over een ander hebben, die ander  veroordelen. Maar  het 
gaat erom:  Hoeveel liefde toon jij? 
De cantorij zingt in deze dienst de prachtige voorbede “Groter dan ons hart” van 
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen en Ronald Vinke begeleidt dit op de piano. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Arie Driel, tijdelijke revalidatie bij Charim, Holle Goed 2, kamer 12. 
 
Bloemschikking 
Bij de bloemschikking: Het vraagteken op de zuil verwijst naar de titel van het 
project van de Kindernevendienst: WIE WAT WAAR? Als Bloemengroep volgen 
we dit project. 
Vandaag lezen we in Lukas 7: 36-50 dat Jezus te gast is bij Simon. Als een 
vrouw met zonden Jezus begroet en zijn voeten zalft, houdt Jezus Simon een 
spiegel voor door hem een gelijkenis te vertellen over vergeving. 
Dit verhaal, verbeeld door de witte orchidee (verwijst naar Jezus) en donkere en 
witte tulpen, leert ons dat je altijd opnieuw mag beginnen.  
 
Aandacht voor elkaar 
Arie van Driel, PWA Park 184, is na zijn ziekenhuisopname nu voor revalidatie 
in Charim, Hollegoed 2, kamer 12. 
 
 

Zondagsbrief 

 

4e jaargang, nummer 41 

 
Zondag 12 maart 2023 
Kleur van de zondag: paars 
 



2 

 

We blijven in gedachten en gebed verbonden met Saskia van der Heide, 
Paganinistraat 15, 3906 BC. Zij gaat steeds een stapje verder achteruit, maar 
weet zich omringd door degenen die haar lief zijn. Ook wil ze graag bedanken 
voor alle vormen van medeleven en 
betrokkenheid die ze mag ervaren. 
 
Vastenacties 40 dagentijd 
Het is zo leuk en inspirerend om al die acties in deze 40dagentijd te zien in onze 
gemeente! Ik heb me nu ingeschreven voor het PopUprestaurant ZuidWest.  
Ben benieuwd naar het Afrikaanse eten en wie daar allemaal van mee komen 
genieten. Alles voor het goede doel Malawi! 
Ik doe op dit moment mee met de Challenges van de Teens Together. De 
eerste week hadden we afgesproken niet gamen. Dat ging mij goed af ☺. Deze 
week geen vis en vlees eten gaat ook prima. Maar vorige week  zouden we 
geen koffie of fris drinken. Dat werd lastiger. Ik bleek wel erg naar het kopje 
koffie ’s morgens en ’s avonds te verlangen…. Maar ik heb de verleiding 
weerstaan…. 
Doe je ook mee met één van de vastenacties? 
Ds. Coby de Haan 

 
Collecte Diaconaat, zondag 12 maart 
Omzien naar gevangenen 
in Nederland  
In Nederland zijn ruim 
33.000 mensen 

gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen,maar barmhartig naar hen om te zien. 
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten 
en hun familie een helpende hand om te werken 
aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar 
gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar 
een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, partner 
van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare 
tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets 
van het echte gezinsleven kunnen ervaren. 
Steun het werk voor gevangenen en geef in de collecte.  
Of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. collecte Gevangenenzorg of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift. 
Lees meer op www.kerkinactie.nl/40dagentijd 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Bericht van de boekentafel 
Er liggen een paar interessante, nieuwe boeken op de tafel. 
“Vertroostingen” van Dirk de Wachter. Als een mens in de miserie zit, 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd


3 

 

wat helpt dan? Waar vinden we troost? 
“Wankele wereld” van Jan Terlouw. Een oproep om beter voor onze 
aarde te zorgen, in essay, novelle en luisterboek. 
“Alle Oekraïners die ik ken” van Olaf Koens. Uit een lange stroom 
ontmoetingen rijst een portret van een land en volk in verzet. 
A.s. zaterdag begint de Boekenweek. Het is een goede traditie dat de 
boekentafel er aan meewerkt. Daarom liggen er zondag extra boeken 
op tafel. Als U een aankoop doet, krijgt U er het boekenweekgeschenk 
gratis bij! Wij zien uit naar uw belangstelling! 
Dick Vogelezang 
 
Palmpasen 

Hallo allemaal,  
Zaterdag 1 april gaan we 
Palmpasen stokken versieren 
die we in de dienst van zondag 
2 april aan iedereen in een 
mooie optocht gaan laten zien.  
Vind je het leuk om mee te 
doen? 
Meld je dan snel aan bij de 
leiding van de 
Kindernevendienst.  
Wanneer: zaterdag 1 april. Hoe 
laat: van 14:00-16:00 uur 
Waar: Het Trefpunt. 
Aanmelden kan tot 24 maart.  
Doe je ook mee? Hopelijk 
kunnen we zondag 2 april een 
hele grote optocht maken, wij 
zouden dat heel leuk vinden!  
Meld je snel aan bij Erika (06 
10 51 32 83) of Wilma (06 46 
44 54 16). Groetjes de leiding 
van de Kindernevendienst.  
PS heb je nog een Palmpasen 

stok thuis liggen, wil je die dan z.s.m. inleveren bij de leiding, dan weten wij 
hoeveel stokken er nog gemaakt moeten worden.  
 
19 maart a.s. is het Groene Zondag! 
Zondag 19 maart is het ‘Groene Zondag’ in De Open Hof. De eredienst en 
verschillende aansluitende activiteiten staan in het teken van duurzaamheid. De 
dienst, waarin ds. Rob van de Wetering zal voorgaan, begint om 10.00 uur. 
De eerste ‘Groene Zondag’ was in november jl. in de Petrakerk rond Dankdag 
voor Gewas en Arbeid. Nu willen we deze themabijeenkomst ook organiseren in 
De Open Hof, en wel rond Biddag voor Gewas en Arbeid, die op woensdag 8 
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maart is geweest. Dit initiatief is PGV breed, waarvoor alle gemeenteleden van 
beide wijkgemeentes: ZuidWest en De Open Hof van harte worden uitgenodigd. 
Na afloop van de dienst en het koffiedrinken worden de volgende activiteiten 
georganiseerd: 

1. Het maken van een collage met als thema ‘Droomtuin’ 

2. Een vegetarische lunch voorbereiden 

3. Inspiratiesessie ‘Eenvoudig leven’ 

4. Napraten over het thema van de dienst 

5. Groene Kinderactiviteit 

6. Activiteit voor 12plus 

U kunt deelnemen aan één van de activiteiten 1 t/m4. Het is fijn als u zich 
daarvoor van te voren aanmeldt. Daarnaast willen we graag weten, hoeveel 
kinderen en jongeren we kunnen verwachten voor de activiteiten 5 en 6 
Na deze activiteiten wordt een gezamenlijke lunch georganiseerd, die zal 
bestaan uit soep en de klaargemaakte vegetarische hapjes. 
Opgeven voor deelname kan bij Peter van Krugten (06-26346439 of 
pjvankrugten@hetnet.nl) 
Namens de GroeneKerk commissie, 
Koos de Mooij en Peter van Krugten   
 
40-dagentijd 2023: tussenstand vastenacties 
De acties staan in het teken van vastenproject ‘Actie Waterpomp’, voor het 
dorpje Chakuboli in Malawi. Om dit te realiseren is een bedrag van € 5.850 
nodig. 
De teller staat na 2 weken op € 2.229 (stand 7 maart). Een goede start 
natuurlijk, maar er is nog ruim drie en een half duizend euro te gaan om ons 
streefbedrag bijeen te krijgen. 
Daarom onze vraag aan een ieder die nog niet in de gelegenheid is geweest om 
deel te nemen aan één of meerdere acties: doen jullie ook mee? Kijk voor alle 
acties op www.petrakerk.nl/40_dagen_2023 om in te schrijven of te bestellen. 
Enkele highlights: 

• Zondag 12 maart worden er na de dienst weer vogelhuisjes verkocht à € 
10,- per stuk. Échte collectors’ items! Betalen kan contact of via een 
Tikkie. 

• Donderdag 15 maart vindt de tweede Sobere Soepmaaltijd plaats. 
Schrijf uiterlijk 12 maart in. 

• Vrijdag 17 maart vindt er een online PUBQUIZ plaats. Een kennisquiz 
voor iedereen, waarbij plezier voorop staat. Schrijf uiterlijk 12 maart in. 

• Vrijdag 24 maart opent er een Pop-up Restaurant in het Trefpunt. 
Geniet van Afrikaanse soulfood en elkaars gezelschap. Schrijf uiterlijk 
17 maart in. 

• Vergeet niet dat er ook dit jaar weer fleurige viooltjes en kakelverse 
eieren kunnen worden besteld. Bestellen tot 26 maart, afhalen 1 april. 

mailto:pjvankrugten@hetnet.nl
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• Tot slot, op 2 april vindt er na de dienst een Talentenveiling plaats. Bied 
dus voordien jullie diensten aan via het inschrijfformulier, zodat er 
voldoende diensten zijn waarop hartstochtelijk geboden kan worden. 

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 rekenen op jullie steun en deelname! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 

Briefschrijfactie Amnesty Maart 2023 
Op 6 november 2022 zei Abdulhadi Al-Khawaja tijdens een 
telefoongesprek met zijn dochters dat er nieuwe processen 
tegen hem opgestart zouden worden. Op 3 november begon 
een proces tegen hem omdat hij in november 2021 een plastic 
stoel gebroken zou hebben en een politieagent beledigd zou 
hebben in de Jaw-gevangenis, nadat hij niet mocht bellen naar 
zijn dochters, die in het buitenland wonen. Abdulhadi was niet 
aanwezig bij aanvang van het proces. Ook bij een tweede 

hoorzitting, die na uitstel kon doorgaan op 28 november 2022, was Abdulhadi 
niet aanwezig. Abdulhadi moest een volmacht ondertekenen opdat zijn advocaat 
hem op de rechtbank zou kunnen vertegenwoordigen. Abdulhadi werd bedreigd 
door een officier en onder druk gezet om in een video te verklaren dat hij 
weigerde aanwezig te zijn op de hoorzitting. Abdulhadi weigerde en verklaarde 
herhaaldelijk voor de camera dat hij de hoorzitting wel wou bijwonen. Hij werd 
terug naar zijn cel gebracht zonder de volmacht te hebben mogen 
ondertekenen.  
In november 2022 begon een tweede proces, op beschuldiging van belediging 
van een ambtenaar. Deze zaak betreft een incident van 30 maart 2022, toen 
Abdulhadi Al-Khawaja protesteerde tegen het normalisatie-akkoord met Israël 
(Abraham-akkoorden) en zei tegen een politieagent “Je bent een vuil en onrein 
person. Je behandelt mensen als dieren”. Ook deze hoorzitting werd uitgesteld 
tot 28 november. Op 28 november 2022 veroordeelde de rechtbank Al-Khawaja 
in beide zaken tot een boete.   
Abdulhadi Al-Khawaja wordt nu geconfronteerd met een derde zaak, op 
beschuldiging van aanzetten tot het omverwerpen of veranderen van het 
regime, wegens een incident dat plaatsvond in de gevangenis in juli 2022, toen 
hij de afzetting eiste van de minister van Binnenlandse Zaken tijdens zijn protest 
tegen de normalisatie van de relaties met Israël en hun acties tegen de 
Palestijnen. Deze zaak is momenteel hangende bij het Openbaar Ministerie en 
zou elk moment naar de rechtbank doorverwezen kunnen worden. Als hij 
veroordeeld wordt, kan Abdulhadi veroordeeld worden tot nog eens 10 jaar cel.  
De Deens-Bahreinse mensenrechtenactivist Abdulhadi Al-Khawaja is een 
gewetensgevangene. Hij zit al meer dan 11 jaar vast omdat hij de vreedzame 
protesten in 2011 leidde. Abdulhadi kreeg geen eerlijk proces. Hij werd 
veroordeeld tot een levenslange celstraf.    
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Eis dat Abdulhadi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijkomt.  
Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 april 2023 naar de autoriteiten van Bahrein 
Klik hier om de brief af te drukken. 
 
Verkiezing nieuwe predikant  
In februari 2022 is de beroepingscommissie 
van ZuidWest van start gegaan met het 
zoeken naar een nieuwe predikant. Een jaar 
later heeft de commissie, na een lange 
zoektocht, op 16 februari 2023. een advies 
uitgebracht aan de wijkkerkenraad voor een te 
beroepen predikant.  
De wijkkerkenraad heeft in een vergadering op 20 februari 2023 unaniem en van 
harte besloten in te stemmen met dit advies. Vervolgens heeft de wijkkerkenraad 
het voorgenomen besluit tot kandidaatstelling aan de Algemene Kerkenraad 
voorgelegd en ook deze heeft de voordracht met blijdschap aanvaard.  
We zijn blij dat we de voorgedragen kandidaat binnenkort aan de gemeenteleden 
van ZuidWest kunnen voorstellen!  
We nodigen je daarom van harte uit voor een gemeentevergadering op maandag 
13 maart 2023 om 20.00 uur in de Petrakerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 
Op deze avond zal de beroepingscommissie verslag doen van de gevolgde 
procedure en de voordracht toelichten. Ook zal er een introductie plaatsvinden 
van de voorgedragen kandidaat. De stemgerechtigde leden (doop- en belijdende 
(gast)leden vanaf 18 jaar) van ZuidWest hebben dan de mogelijkheid de 
voorgedragen predikant te verkiezen. Vanwege het vertrouwelijke karakter zal 
deze vergadering niet online te volgen zijn. We hopen op je komst! 
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
 
Kijkcijfers zondag 5 maart 2023 
Direct: 120   Opname: 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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