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Mededelingen 

Kleur van de zondag paars 
De naam van deze zondag - Reminiscere - is genoemd naar de Latijnse aanhef 
van Psalm 25: Gedenk, Heer, aan uw ontferming. De kleur paars is de kleur van 
soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw. 
 
Bij de bloemschikking 
Met de bloemschikking volgen wij dit jaar het oecumenisch leesrooster (C-jaar). 
Doorlopend thema: van de dood (dor materiaal) naar het feest van het leven. De 
lezing is deze zondag Johannes 12: 20-28: Beeld van de graankorrel. 
 
Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen 
Deze tweede zondag, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, staan we stil bij  
een beeld uit de natuur: de graankorrel gezaaid in de aarde. Wat gebeurt daar, 
diep in die donkerte? Het is een loslaten, een sterven, nieuw leven dat ontkiemt 
en vrucht draagt. Dit beeld gebruikt Jezus om te vertellen over de bestemming 
van zijn leven hier op aarde. Het brengt ons bij de vraag: wat groeit er uit mij als 
mens? Goed of kwaad, liefde of haat, geweld of vrede? Wat moeten wij loslaten 
om een nieuw begin te maken? 
In deze dienst zal de doop bediend worden aan Mees, zoontje van Mariëlle 
Reijerkerk en Dennis Pors, Houtvesterlaan 31. Zij zijn onlangs overgekomen 
naar onze PGV Wijkgemeente ZuidWest. Laten we hen welkom heten.  
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Marijke Vogelezang, Botter 13. 
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Eefting en haar man, Jac. P. Thijsselaan 98, zijn pas in Veenendaal 
komen wonen en lid geworden van onze wijkgemeente. Mevrouw Eefting is 
ernstig ziek en ondergaat intensieve ziekenhuisbehandelingen. Laten wij als 
gemeente met hen meeleven, dat we er voor hen kunnen zijn. We wensen hun 
beiden Gods kracht en nabijheid in deze moeilijke tijd. 
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Marijke Meijbaum, Wezellaan 29, heeft in het ziekenhuis te horen gekregen dat 
ze ongeneselijk ziek is. Ze gaat nog een traject van chemokuren in om als het 
mogelijk is haar levenstijd te verlengen. Marijke stelt het zeer op prijs als we met 
haar meeleven en voor haar bidden. 
 
1e Collecte zondag 13 maart: Binnenlands Diaconaat  
Kerk zijn doe je met elkaar. Veel kerken in Nederland 
willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor 
anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. Zoals 
de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in 
Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan 
Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en 
vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. 
Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het 
genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet 
mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk 
in. Met deze activiteiten wil de kerk in Almere diaconaal 
en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse 
gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen 
dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale 
projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale 
presentieplek in Almere. Geef aan de collecte of maak 
een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat maart.  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland. Helpt u mee om deze 
collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 

 
Noodhulp Oekraïne  

 
De Diaconie heeft een bedrag van € 1.500 overgemaakt naar Kerk in Aktie (KiA) 
ten behoeve van noodhulp in Oekraïne. U kunt ook zelf nog een bedrag 
overmaken naar bankrekening NL 89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. KerkinAktie. 
 

 
Koffie met een oortje 
Dinsdag a.s. staat de koffie klaar van 10.00 tot 11.30 in ’t 
Trefpunt. Van harte welkom! Vervoer nodig? Bel Gerrie: 
06-28064762. 
 
 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland
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Samen Eten 
Vrijdag 25 maart is er weer gezellig Samen Eten, voor jong en oud. Elkaar 
ontmoeten tijdens een lekker etentje. Vrijdag 25 maart in het Trefpunt, ingang 
Dennenlaan. Opgeven tot en met dinsdag 22 maart via  
zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of Tonny van Woerkom, 0318-521391. 
 
Bedankt vrijwilliger 
Zaterdagmiddag 26 maart organiseert de kerkenraad een evenement om alle 
vrijwilligers die op de een of andere manier betrokken zijn bij wijkgemeente 
ZuidWest te bedanken. Vanaf 21 maart is het voorjaar en we mogen elkaar weer 
ontmoeten. We hebben een leuk programma samengesteld, vooral gericht op 
het elkaar ontmoeten: 

• 14:00 Inloop  

• 14:30 Aanvang met koffie, thee en wat lekkers. 

• 15:00 Spannende, leuke en informatieve quiz met als 
rode draad duurzaamheid. 

• 16:00 Gezellig samenzijn met zoet en hartig lekkers. 

• 17:00 Einde 
In de afgelopen weken hebben we alle voorzitters en coördinatoren van 
commissies en werkgroepen gevraagd om te inventariseren hoeveel mensen 
van hun club willen deelnemen. Nog niets gehoord? Mail dan naar  
zw-actief@pkn-veenendaal.nl.  
 

De Open Kerk 
Bezoek in de Vastentijd de Kruisweg in de Petrakerk om even 
de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken, te bidden of 
gewoon in de kerk te zitten en naar muziek te luisteren. Ook 
kunt u bidden en een kaarsje aansteken voor Oekraïne. U bent 
van harte welkom op  

• Dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur  

• Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.  
Vriendelijke groeten, Karin de Jonge 
 

 

 
Zangmiddag liederen Veertigdagentijd 

 
Op zondagmiddag 20 maart van 15.30 tot 17.00 uur staan liederen uit het 
Liedboek voor de Veertigdagentijd centraal. Bekend en onbekend, nieuw en oud. 
En we gaan vooral met elkaar zingen. Herman Mussche, cantor van de Oude 
Kerk Amsterdam, zal de liederen inleiden en over de achtergronden vertellen. 
Vergeet vooral niet uw liedboek mee te nemen! M.m.v. Cantorij ZuidWest o.l.v. 
Guus Fennema en Ytsen Wielstra, orgel. 

 

 
 

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-actief@pkn-veenendaal.nl


4 

 

 
Vlaggenlijn Veertigdagentijd 
In de kerk zijn we begonnen met het maken van een vlaggenlijn, met daaraan de 
platen van het kindernevendienst project. Het zou mooi zijn als deze ook wordt 
aangevuld met uw/jouw bijdrage. Waar hoop/verwacht jij op? Schrijf of teken dit 
op een blad en hang deze aan de vlaggenlijn. Op weg naar het Paasfeest wordt 
het zo een slinger van hoop en verwachting. De leiding van de kindernevendienst. 
 
Viering in de stijl van Taizé, thema: Vasten 
Meditatie door: zingen, Bijbellezingen, gebed, stilte en aansteken van kaarsen. 
Zondag 27 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de Petrakerk. 
 
Tussenstand Vastenactie 2022 
De tussenstand op woensdag 9 maart is € 985,00 waarvoor al hartelijk dank! 

 
Vastenactie folder 
Afgelopen weekend is er een folder bij jou/u thuisbezorgd met een overzicht van 
alle acties. Let op: hierin staat helaas een fout bankrekeningnummer. NL04 moet 
zijn NL14. Mocht je/u een geldbedrag over willen maken voor het vastenproject, 
gebruik dan graag het volgende bankrekeningnummer: NL 14 RABO 0395 1389 
06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal o.v.v. Vastenproject 
ZuidWest. De formulieren op de website waarmee u kunt bestellen en inschrijven 
vermelden het juiste nummer. We hopen dat we op jouw/ uw steun kunnen 
rekenen! Diaconie Wijkgemeente ZuidWest. 
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Vastenactie activiteiten 
Tot 16 april komen wij als gemeente samen in 
actie voor het goede doel: maatjesproject 
‘Match-Up’ van vrijwilligersorganisatie 
‘Netwerk voor Jou’, waarmee eenzame 
ouderen met maatjes in contact worden 
gebracht. In onderstaande tabel een overzicht 
van alle acties.  
Graag extra aandacht voor de volgende 
acties in ‘t Trefpunt, schrijf(t) je (u) nu nog in, 
laatste kans:  

• Donderdagavond : Sobere Soepmaaltijd 

• Vrijdagavond : Bingo 

• Zaterdagmiddag : Dansmarathon 
 

Wat houdt het in? Hoe werkt het?  
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022  

Paaskaarsen (ACTIE GESLOTEN) 
- Tot 9 maart was het mogelijk om sfeervolle 

paaskaarsen te bestellen met aansprekende 
reliëfs. 

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 vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 13 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 

       

Inschrijven vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 13 maart 
Dansmarathon: 19 maart van 13:00-
16:00u in Het Trefpunt 

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: 2 maart 
Inschrijven tot: 18 maart 
Quizdatum: 25 maart van 20:00-
21:30u 

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 vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 13-20-27 maart en 3 
april 
Sobere soepmaaltijden: 17-24-31 
maart en 7 april in Het Trefpunt van 
18:00-19:00u 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2022
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Eieren & Viooltjes 
- Bestel kakelverse eieren; om te versieren of 

lekker op te eten. Bestel vrolijke viooltjes 
voor een kleurrijk balkon of fleurige 
voorjaarstuin. 

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 vanaf: 2 maart 
Baksels aanleveren: 2 april vóór 9:00u 
aan Dennenlaan 5 
Baksels te koop: 2 april vanaf 9:00u 
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 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 tot: 27 maart 
Start fietstocht: 3 april tussen 10:30-
12:00u  
Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal 

 
Zangavond in De Open Hof 
Zondagavond 13 maart mogen we weer voluit zingen, hoe 
mooi is dat! Er is weer ‘Samen zingen op zondagavond' 
in De Open Hof. Samenzang van psalmen, gezangen en 
geestelijke liederen in de Veertigdagen- of Lijdenstijd. 
Aanvang 19.30 uur. U en jij: allemaal van harte welkom! 

 
Kijkcijfers onlinedienst 6 maart 
Direct: 208   Opname: 100 
 
Save the date: Passion zaterdag 9 april 
In de 40 dagentijd doet De Open Hof mee 
aan The Passion 40daagse van de PKN. 
Op zaterdagmiddag 9 april is er in De Open 
Hof een optreden van Kindertheater 
Knettergek met het programma Windkracht 
10! Een afwisselende en interactieve voor-
stelling voor jong en oud met te gekke 
liedjes, handpop Olly, goocheltrucs en een Bijbelverhaal. Aanvang 15.30 uur. Het 
programma duurt ongeveer 75 minuten. Zie de promo op Youtube. Kaarten zijn 
te bestellen via Zingen in de kerk.  

https://www.youtube.com/watch?v=3zIPpw_uwtU
https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-knettergek-veenendaal/
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Ook is er een Paaswake op het plein van Het Ronde Erf rond een groot verlicht 
kruis. Tussen 18.30 en 21.00 uur kun je o.a. een kaarsje aansteken en je hoop, 
zorgen en verwachtingen delen. Het kruis staat er al vanaf 16.30 uur.  

Hartelijke groet: Erna van der Net, Wilma Kloet, Wendy van Schelven en Dirma 
van de Wetering  
 
Vacature penningmeester 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is op zoek naar een penningmeester. 
De penningmeester is een ouderling-kerkrentmeester die zich vooral bezighoudt 
met het beheer van de financiën van de Protestantse Gemeente te Veenendaal 
(PGV). De voornaamste taken bestaan uit het adviseren van het CvK over het 
financieel beleid, het opstellen van de begroting en jaarrekening. Het Kerkelijk 
Bureau voert de dagelijkse administratie waar de penningmeester toezicht op 
houdt. Ben jij die man of vrouw met ervaring in financiële administratie die een 
aantal uren per week kan en wil besteden aan het financiële wel en wee van de 
PGV? Voor meer informatie: scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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:scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl
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