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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: Paars 
Het paars licht op deze zondag op tot roze. De kleur van boete en rouw mag 
even worden onderbroken door een glimlach (het licht van Pasen schijnt door 
het donker heen), we zijn op de helft van de voorbereidingstijd gekomen 
 
Bij de liturgische (bloem)schikking 
In deze 40-dagen tijd horen we, samen met de KND, hoe Jezus Zijn weg ging 
door het leven, met alle hoogten en diepten daarbij. Maar ook een weg naar het 
Leven.  
Deze week horen we het verhaal van Jezus en 5000 mensen op de berg. Daar 
waar mensen ophouden bij hun grenzen, breekt het Licht van God (verbeeld 
door roze bloemen) door. Mensen mogen ontvangen, er is meer dan genoeg 
voor iedereen (12 manden als symbool van overvloed).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de dienst van vandaag: 
Een ‘Klein Pasen’ midden in de Veertigdagentijd, een rozerode zondag. Om niet 
te vergeten waar we naartoe onderweg zijn. We horen in de evangelielezing uit 
Johannes dan ook dat er overvloed was waar men dacht er tekort was. Een 
wonderbare spijziging van velen. Dat vooruitzicht vieren we vandaag: we zijn op 
weg naar Pasen, naar het feest van overvloed van leven. Maar we hebben de 
tijden van tekort nog voor de boeg. 
Het stelt ons voor de vraag waar ons eigen tekort ligt, wat wij als overvloed 
ervaren, waar wij naar verlangen. En voor wie wij als ‘brood voor onderweg’ 
kunnen zijn op hún tocht. 
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Mooi detail is dat het een kind is dat in handen heeft wat nodig is! Hoe serieus 
nemen wij dat eigenlijk? 
Deze dienst zijn er weer twee voorzangers (daar ben ik zelf toch blij mee!), mooi 
orgelspel, maar ook een prachtige opname van sopraan Johanette Zomer èn 
van Iona. En goede dienst gewenst! 
Ds. Marieke Muijen 
 
De diaconale collecte op zondag 14 maart is voor - 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s  
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In 
regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan 
de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat 
hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig 
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen 
bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als 
voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen 
letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine 
kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet 
veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie 
kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.  
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op  
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland, of 
doneer online. Hartelijk dank! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar mevrouw Nely van Burken, Cavansalaan 34. 
 
Update Vastenactie 2021 
De acties voor het project zijn nu ruim drie weken live.  
De spaarteller staat op: € 1.428,- (stand: 10-3-2021).  
Graag lichten wij de volgende acties voor je/u uit: 
- Er kan sinds afgelopen dinsdag geboden worden op 

Marktplaats ZuidWest. Er staan maar liefst 44 zeer 
aantrekkelijke aanbiedingen op. Grijp je/uw kans en bied erop 
los voor het goede doel!  

o Het overzicht van alle aanbiedingen vind(t) je (u) op: 
https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/  

o Om te bieden vul(t) je (u) eenvoudig het formulier in op: 
https://www.petrakerk.nl/markt-bieden  

- Nog 1 week mogelijkheid tot inschrijven en bestellen! 
o Schrijf je/u de komende dagen in voor de gezellige Pubquiz (vindt 

plaats op 26 maart van 20-21u) 
o Bestel een sierlijk doe-het-zelf bloemstukje voor op de Paastafel 
o Verse eieren of fleurige viooltjes? Bestellen maar!  

https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/
https://www.petrakerk.nl/markt-bieden
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o Of schrijf je/u in voor onze prachtige fietsroutes (start op 27 of 28 
maart tussen 10-14u) 

Actie Wat houdt het in? Hoe werkt het?  

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_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen tot: 19 maart 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Marktplaats 
ZuidWest 

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

- Van 21 februari tot 8 maart 
kunnen aangeboden 
producten en diensten online 
worden aangemeld 

- Van 9 maart tot 21 maart kan 
er online op producten en 
diensten worden geboden 

(aan)bieden via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Aanbieden vanaf: 21 februari 
Aanbieden t/m: 8 maart 
Bieden op aanbod vanaf: 9 maart 
Bieden op aanbod tot: 21 maart 
Afhalen producten op: 27 maart aan 
Dennenlaan 5 
Afnemen diensten: in onderling overleg 

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

- De quiz bestaat uit zeer 
diverse vragen; van moeilijk 
en uitdagend tot eenvoudig of 
grappig 

- Nadere info volgt omtrent 
inlog-instructies 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Inschrijven vanaf: 17 februari 
Inschrijven t/m: 19 maart 
Quizdatum: 26 maart van 20:00-21:00u 

Doe-het-zelf 
Bloemstukjes  

- Spreek je/uw creativiteit aan 
met dit complete pakket voor 
een sierlijk bloemstukje 

- Een praktisch stappenplan 
loodst je/u richting het 
gewenste resultaat. 

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen t/m: 20 maart 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Verrassende 
Wandelgids 
 

- Wandel over onbekende, 
nieuwe en vergeten paden en 
straten van Veenendaal 

- Een complete wandelgids 
met 3 routes, die veel 
wandelaars zal verrassen 

- Na bestelling & betaling 
ontvang(t) je (u) een link om 
de wandelgids te kunnen 
downloaden 

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen t/m: 31 maart 
Ontvangst link vanaf: 1 maart 
 

Fietsroutes 
 

- Fiets er lekker op uit op 
zaterdag 27 of zondag 28 
maart.  

- 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_2021 
Inschrijven vanaf: heden 
Inschrijven t/m: 19 maart 
Start fietstocht: 27 of 28 maart tussen 
10:00-14:00u  
Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal 
 
 

http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
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- Op verzoek is een 
aangepaste afstand ook 
mogelijk. 

Bingo! 
(gesloten) 

- Ouderwetse gezelligheid voor 
het héle gezin! Log online in 
en win leuke prijzen!   

- Nadere info volgt omtrent 
inlog-instructies 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Inschrijven vanaf: 17 februari 
Inschrijven t/m: 7 maart 
Bingodatum: 13 maart van 15:30-17:00u 

Paaskaarsen  
(gesloten) 

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

- En bestel er een stevige 
standaard bij, voor  solide 
ondersteuning  

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen: gesloten per 26 februari 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Wanneer jij/u er de voorkeur aan geeft om een geldbedrag over te maken voor de 
vastenactie 2021, 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 40-dagen-project wijk ZuidWest. 
We rekenen op jouw/uw steun! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 
Symbolische schikkingen gedurende de 40 dagentijd 
De thuisschikking: 
Voor a.s. zaterdag heeft u nodig: 
Wat lapjes of juteband, spelden of plakband, katoenbollen op stelen. 
In de vaasjes hoeft deze keer geen water. 
Voor de thuisschikking, waar zaterdag 20 maart een voorbeeld van op de 
website komt, heeft u nodig: 
Dezelfde ondergrond als de vorige weken. De vaasjes droog. 
Een bosje graan (verkrijgbaar bij de bloemist als droogbloemen), droge 
peulvruchten zoals bonen, linzen, kikkererwten, spliterwten. Liefst verschillende 
kleuren. 
Veel succes Lia en Anneke.  
 
Beste kinderen, 
Als leiding van de kindernevendienst willen we jullie vragen om een mooie 
bloem te knutselen. Deze komt dan met Pasen voorin de kerk te hangen.  
Gebruik al je knutselspullen en maak je bloem zo mooi mogelijk! Het is fijn als er 
een touwtje aan vastgemaakt kan worden, zodat we hem goed op kunnen 
hangen. Wat een fleurig gezicht zal dat straks zijn! Je mag je bloem inleveren bij 
het ophalen van je Palmpasen spullen. Op woensdag 24 maart tussen 15.00u 
en 16.30u. We kijken uit naar jullie mooie bloemen 

 
 
De kindernevendienstleiding 
 

http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
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Ondertiteling gezocht voor Paasmorgen! Doe je mee?? 
Eerste Paasdag laten we graag in de dienst het ‘U 
zij de glorie’ klinken. Samen zingen zit er nog niet 
in. Maar… samen ondertitelen wel! Zó willen we 
dat gaan doen: Mail je naam en adres naar 
 zw-pasen@pkn-veenendaal.nl, uiterlijk woensdag 
24 maart. 
We maken een foto van je met één woord uit het 

‘U zij de glorie’ (één woord per persoon, dus meer 

personen in één huishouden meerdere woorden) 

Maak hiervoor een keuze uit één van deze opties: 

- zaterdag 27 maart in de ochtend bij de Petrakerk, wanneer je bestellingen van 
de 40-dagen actie ophaalt. 
- zaterdag 27 maart in de middag bij je thuis, in de deuropening of in de tuin. 
Een indicatie van het tijdstip hoor je dan nog. 

 
Onze technici maken daar een complete ondertiteling bij het lied van. 

Zo zien we hopelijk toch veel gezichten van gemeenteleden in de dienst op 

Paasmorgen!  

 
 
In een tuin – Paasmorgen 
Maria was in de olijfgaard waar Jezus na zijn 
dood begraven was. Daar had zij een 
bijzondere ervaring: het graf was leeg en wie 
zij dacht dat de tuinman was bleek haar 
Heer. Bij haar naam genoemd werd zij door 
de Opgestane; het moet haar verdere leven 
in positieve zin getekend hebben. 
Heb jij ook wel eens zo’n bijzondere ervaring 
opgedaan in een tuin of een andere 
natuurlijke omgeving? Dat er dingen op hun plek vielen, je het gevoel had dat je 
op een nieuwe manier verder kon, een ervaring van heelheid, van innerlijke 
vrede, van…. 
En zou je daar kort iets over willen vertellen? Dan maken we een filmpje of 
audio-opname die in de dienst op Paasmorgen gebruikt zal worden. 
Ik hoor het graag! 
ds. Marieke Muijen 
ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl 
06 – 28 27 96 98 
 
 
 
 

 

mailto:zw-pasen@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl
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Beste gemeenteleden jong en oud(er) 
Wat doet jij net wat meer tijdens de Corona periode op het gebied van hobby of 
creatieve uitingen? Wat maak je? Wat verzamelt je? Wat weten we op dit gebied 
eigenlijk van elkaar? Soms hoor je via via ‘zij doet aan keramiek’, of ‘hij kan zo 
goed houtbewerken’, ‘zij verzamelt cactussen’ of… noem maar op. Hoe leuk zou 
het zijn dat eens aan elkaar te tonen?  
De werkgroep VIS denkt momenteel na over een geschikte vorm waar we mee 
kunnen starten wanneer de kerk weer wat open kan. Mogelijk in samenwerking 
met de Open Kerk en de jeugd. Op dit moment worden we al heel blij wanneer u 
ons laat weten wat u daar thuis doet na die avondklok of op stille momenten. Let 
op: we zoeken geen kunstenaars al zijn die ook welkom, maar heel gewone 
uitingen van creativiteit of hobby. Wilt u een mail sturen naar Tine Stegenga, 
ouderling VIS voor ZuidWest? Dan vormt zich alvast een lijst. Wij verheugen ons 
erg op het verder uitwerken van dit project en daarom is jouw hulp of idee 
daarbij welkom. Meld je dus aan! 
jtstegenga@gmail.com 
 
De PGV Veenendaal app 
De app groeit gestadig. Vandaag iets meer over Geven. 

 
Zo werkt Geven in de 
app: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We beginnen ook de collecte, Geven, functie onder de knie te krijgen. Voor de 
kerk wat voordeliger ten opzichte van Givt omdat er niet per transactie (een % 
van elke collectebijdrage) afgerekend wordt. U betaalt zelf bij het opwaarderen  
€ 0,35 transactiekosten. 
Uw saldo staat op een geblokkeerde rekening. Wekelijks ontvangt het Kerkelijk 
Bureau een Inzamelingsrapport met het totaal ingezamelde bedrag per collecte. 
Het geven blijft dus anoniem 
Op donderdag worden de collectes voor zondag geactiveerd en die blijven actief 
tot en met woensdag. Voor zover nodig wordt aan de collecte een beschrijving 
toegevoegd. Die beschrijving wordt zichtbaar als op de betreffende collecte tikt. 
Naast de wekelijkse collectes kan ook een actie toegevoegd worden, zoals nu 
de Vastenactie. Deze acties lopen langer, tot het moment dat ze gestopt 
worden 

mailto:jtstegenga@gmail.com
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Wij danken iedereen voor de hartverwarmende kaarten, brieven en berichten die 

wij mochten ontvangen na het overlijden van  

Dick Cozijnsen 

 Wij kijken terug op een mooie en waardige afscheidsdienst.   

Het geeft enorm veel troost om te lezen dat DICK voor de gemeenschap in het 

algemeen en veel personen in het bijzonder zoveel heeft betekend.  

  

De leegte en het gemis blijven achter, net als alle dankbare herinneringen. 

  

Wilke van den Broek 

Familie Cozijnsen 

  

 
 
 
 
Kijkcijfers onlinedienst 7 maart 2021:  
 
Direct  302     
Opname 116     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

