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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag groen 
Groen staat voor hoop en hoop op het eeuwig leven.  
In de liturgie wordt groen gezien als de kleur van het toeleven naar de 
eerstvolgende feestdag of gedachtenis.  
 
Doopdienst 
Deze zondag mogen we Jazz-Lynn, Sem en Kenzy dopen. Het zijn de drie 
kinderen van Sanne Nouwen en Gijsbert Thomassen uit Rhenen en de 
kleinkinderen van Everdien Jansen en Martie Thomassen. Zij zijn als oma en 
opa nauw betrokken bij de zorg van hun kleinkinderen. Deze doopdienst is voor 
hen een bijzondere gebeurtenis, waar ze al lang naar uitzien. Het heeft een 
bijzondere geschiedenis. We gaan het wonder van leven vieren en God danken. 
Fijn dat Sanne en Gijsbert nu zover zijn! 
 
Aandacht voor elkaar 
Roel Keizer, Sterremos 3, is na een val, geopereerd aan zijn heup in het 
ziekenhuis in Ede. Hij gaat hierna naar een zorgcentrum in Bennekom voor 
revalidatie. We wensen Roel en Annie kracht van God in alles en beterschap. 
 
Marijke Vogelezang, Botter 13 3904 SN, is deze week geopereerd aan haar 
heup in het ziekenhuis in Ede. We wensen haar beterschap en sterkte bij de 
revalidatie. 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Bosch-Versteeg, Dennenhorst - Kerkewijk 
 
Koffie met een oortje 
Dinsdag a.s. staat de koffie klaar van 10:00 tot 11:30 in ‘t Trefpunt. 
U/ jij bent van harte welkom! 
Vervoer nodig? Bel Gerrie: 06 28064762  
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Zondag 13 februari is de diaconale collecte bestemd voor 
Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal 
 

Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het 
platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren 
naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn 
de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen 
laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van 
de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten 
binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen 
veel migranten vanwege de coronapandemie 
moesten terugkeren naar Nepal: daarmee 
vielen hun inkomsten in één klap weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert 
Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren 

werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen 
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een 
stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of 
werkgevers. Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een 
toekomstperspectief. Van harte aanbevolen! 
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Jongeren Nepal 
 
 
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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Vanuit de wijkkerkenraad: 
 
Bevestiging kerkrentmeester 
De wijkkerkenraad is blij 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. 
 
Beleidsplan 
Door allerlei omstandigheden heeft de uitwerking van het beleidsplan vertraging 
opgelopen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afronding. Nu is 
het er dan eindelijk met als titel ‘Op weg naar een bruisende gemeente’! 
Goedgekeurd en vastgesteld door de wijkkerkenraad in de vergadering van 24 
januari jl. Met dank aan allen die hier een inbreng in hebben gehad. U kunt het 
beleidsplan lezen via de volgende link.  
 
Met het oog op het beroepingswerk 
Na afloop van de dienst zal onze voorzitter Ton Keijman het e.e.a. meedelen 
met betrekking tot de beroepingsprocedure die binnenkort van start zal gaan.  
 
Met een hartelijke groet, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Samen Eten 
We gaan het weer organiseren, gezellig samen eten, voor jong en oud. Wel met 
in achtneming van alle corona regels. Een enthousiaste groep van vrijwillige 
kokers maakt een smakelijke maaltijd klaar. Ontmoeting is de hoofdzaak en dat 
is heel genoeglijk tijdens een lekker etentje.  
We zijn ook nog op zoek naar een paar mensen die het leuk vinden om onze 
kookgroep uit te breiden. 
Vrijdag 25 februari ’22 in het Trefpunt ingang Dennenlaan. 
Om 18.00 u deur open vanaf 17.30 
Kosten 5,00 euro per persoon 
Opgeven tot en met 22 februari  2022 zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
of Tonny van Woerkom, tel.: 0318-521391 
 
Actie Kerkbalans 2022 
Het College van Kerkrentmeesters kan, tevreden, meedelen dat de teller van de 
actie kerkbalans tot nu toe op € 585.000,00 staat. Tevreden omdat in de 
begroting voor 2022 een opbrengst van € 572.000,00 was geraamd. Zodra de 
telling volledig is volgt een nadere analyse van - en berichtgeving over de actie 
in Samen Een. 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/ZW-Beleidsplan%202022-24.pdf
mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
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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 
 
Activiteitenkalender Vastenactie 2022 
Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject ‘Netwerk voor Jou’. Met de 
opbrengst uit onze activiteiten kan deze vrijwilligersorganisatie verder bouwen 
aan een samenleving waarin het normaal is dat we naar elkaar omzien. 
‘Netwerk voor Jou’ heeft een maatjesproject opgezet genaamd ‘Match-Up’, 
waarmee eenzame ouderen met maatjes in contact worden gebracht. Een 
maatje zijn draait om persoonlijk contact, gezelligheid 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: 

Actie Wat houdt het in? Hoe werkt het?  

Bloemstuk 
workshop 
(max. 15 
personen) 

- Laat niet-ontloken talent tot 
bloei komen en maak je 
eigen opbouw-bloemstuk; 
gedurende de 40 dagentijd 
bouw je het bloemstuk uit.  

- Onze bloemstyliste geeft je 
de handvatten om tot een 
prachtig eindresultaat te 
komen. 

Inschrijven per mail: 
zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl  
Inschrijven vanaf: heden 
Inschrijven tot: 27 februari 
Workshopdatum: 2 maart van 19:30-
21:30u 
Locatie: Het Trefpunt 

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

- Bestel uiterlijk 9 maart, in 
verband met de levertermijn 
van onze leverancier.  

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Bestellen vanaf: 2 maart 
Bestellen tot: 9 maart 
Afhalen op: 2 april aan Dennenlaan 5 

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 via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Inschrijven vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 11 maart 
Bingodatum: 18 maart van 18:30-20:30u 
Locatie: Het Trefpunt 

Dansmarathon 
 

- Een gaaf dansspektakel voor 
alle leeftijden!  

- Laat je sponsoren voor het 
goede doel & dans zo lang je 
kunt op de lekkerste 
deuntjes van bekende 

artiesten en dj’s 🎵🎵 

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Inschrijven vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 12 maart 
Dansmarathon: 19 maart van 13-16u bij 
Het Trefpunt 

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

- Een quiz met zeer diverse 
vragen; van moeilijk en 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Inschrijven vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 18 maart 
Quizdatum: 25 maart van 20:00-21:30u 

mailto:zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
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uitdagend tot eenvoudig of 
grappig 

Sobere 
soepmaaltijd 

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

- De maaltijden worden 
gehouden op de volgende 
donderdagen: 17, 24 en 31 
maart en 7 april. Schrijf 
uiterlijk de zondag ervoor in. 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Inschrijven vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 13-20-27 maart en 3 april 
Sobere soepmaaltijden: 17-24-31 maart en 
7 april 
Locatie: Het Trefpunt van 18:00-19:00u 

Eieren & 
Viooltjes 

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

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

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Bestellen vanaf: 2 maart 
Bestellen tot: 25 maart 
Afhalen op: 2 april aan Dennenlaan 5 

Heel ZuidWest 
Bakt! 

- Thuisbakkers van Zuidwest: 
schrijf je in en bak je 
favoriete baksel voor het 
goede doel. 

- Van appeltaart tot brood of 
hartige taart… 

- Bovendien valt de winnaar 
eeuwige roem toe! 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Inschrijven vanaf: 2 maart 
Baksels aanleveren: 2 april vóór 9 uur aan 
Dennenlaan 5 
Baksels te koop: 2 april vanaf 9 uur aan 
Dennenlaan 5 

Marktplaats 
ZuidWest 

- Bied elkaar diensten aan 
zoals klusjes, advies of 
producten.  

- Van 2 maart tot 10 april kan 
er online worden 
aangeboden en kunnen er 
biedingen worden 
uitgebracht.  

(aan)bieden via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
(aan)bieden vanaf: 2 maart 
(aan)bieden tot: 10 april 
Afhalen producten op: in onderling overleg 
Afnemen diensten: in onderling overleg 

Fietstocht 
 

- Fiets er lekker op uit op 
zondag 3 april. Kies uit een 
prachtige route van 25 of 40 
kilometer, die we voor u 
uitgestippeld hebben.  

- Bij de start serveren wij een 
warme kop koffie of thee met 
wat lekkers erbij. En voor de 
lunch krijg(t) je (u) een 
lunchpakket mee. 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022 
Inschrijven tot: 27 maart 
Start fietstocht: 3 april tussen 11:00-11:30u  
Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal 

Graag jouw/uw bijzondere aandacht voor de bloemstukworkshop: je/u kunt 
je/zich hiervoor inschrijven tot en met 27 februari per mailadres:  
zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl. Wees er op tijd bij, want er kunnen zich 
maximaal 15 deelnemers inschrijven! 
Wanneer jij/u er de voorkeur aan geeft om een geldbedrag over te maken voor 
het vastenproject, dan kan dat natuurlijk ook en wel via het 
bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest. 
We hopen dat we op jouw/uw steun kunnen rekenen! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 

http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
mailto:zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl
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Kinderen en de leiding van de kindernevendienst zijn op zoek naar u/jou. 
Naar wie? Naar u/jou! 
Om te zorgen dat er iedere week kindernevendienst kan zijn zoeken we 
helpende handen. 
Handen die ons ondersteunen bij de nevendienst, dus: 

- Geen vergaderingen       

- Geen voorbereiding. 

- Gezelligheid. 

- Verbinding met de jeugd. 

Wilt u/ jij zo’n kindernevendienst tante of oom, opa of oma zijn en wilt u/jij meer 
weten neem dan contact op met de dienstdoende leiding of een telefoontje naar 
coördinator kindernevendienst Anouk van Soest 06-30762067. 
 
 
 
Kijkcijfers onlinedienst 6 februari: 
Direct 173  Opname 54 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

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

