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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: wit 

Misericordia Domini ,,barmhartigheid des Heren”  
De zondag is vernoemd naar de introïtus, Misericordia Domini plena est 
terra naar de antifoon uit Psalm 33,5b-6 in de NBV vertaald als van de trouw 
van de HEER is de aarde vervuld. 
Deze kleur staat voor zuiverheid. Wit is de oudste kleur in de kerk. In de 
Romeinse cultuur was wit feestelijk. 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Chung, Marsmanlaan 39. 
 
Kerkdienst 18 april 2021 
Ondanks alle goede bedoelingen weten we: niemand is onfeilbaar, we stellen 
mensen teleur, zijn ontrouw aan anderen, negeren of ontkennen hun bestaan. 
Op deze derde zondag van Pasen valt het licht Petrus. Die mens die Jezus 
liefhad, maar ook zo tekortschoot.  
De vraag is: Kan Petrus nog wel een volgeling van Jezus zijn? 
Als een vriend je zo in de steek heeft gelaten en in alle toonaarden heeft 
ontkend dat hij je kent, kun je dan nog vrienden zijn? Als je relatie zo gebroken 
is, hoe kan dat dan geheeld worden? 
Zowel het kindermoment als de preek gaan over dit confronterend gesprek van 
Jezus met Petrus.  
We luisteren naar het lied van Stef Bos “Petrus” 
Ds. Coby de Haan 
 
Collecte 

Vandaag, zondag 18 april is de eerste collecte bestemd 
voor Stichting Compassion. Ieder kind telt! 
Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar. 
Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan 
onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd met de 
rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op 
een goede start. 

Kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van COVID-19. Onderwijs, 
gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis: het was al niet 
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vanzelfsprekend en nu helemaal niet meer. Bij Compassion dromen we van een 
wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven. Samen met ouders, lokale 
kerken, medewerkers en giftgevers helpen we 2,2 miljoen kinderen, waarvan er 
256.000 nog geen sponsor hebben. Vanuit Nederland willen we zo snel mogelijk 
voor minimaal 5.000 kinderen een sponsor vinden. 
HULP VOOR KINDEREN ÉN HUN OMGEVING 
Vanuit het sponsorprogramma ontvangt ieder kind zorg. Is er specifieke hulp 
nodig dan wordt dit betaald vanuit onze aanvullende fondsen. Denk bijvoorbeeld 
aan: medische zorg, noodhulp en hulp bij misbruik. We investeren ook in de 
gemeenschap door te faciliteren in schoon drinkwater, het starten van nieuwe 
kerken en het bouwen van nieuwe Compassion-projecten. 
Meer informatie vindt u op www.compassion.nl 
Uw gift is welkom via de collecte of  
maak zelf uw gift over via: IBAN: NL91 INGB 0000 003232 t.n.v. Compassion 
Nederland 
 
De PGV app 
Er is een nieuwe Ontdek knop in de app! 
 

De “Ontdek” knop navigeert je langs alle 
mogelijke groepen en stelt je in staat om 
toegang te vragen.  
 
De beheerders van de groepen kunnen 
je dan toelaten. Ook willen we je 
uitdagen nieuwe groepen te maken, op 
basis van allerlei interesses. Denk 
daarbij aan de bekende groepen: 
kerkenraden, jeugdgroepen, wijken en 
bijbelkringen. Maar ook spontane 

initiatieven: mountainbiken, bijbellezen, pubquiz, en zo kunnen we heel lang 
doorgaan. 
Berichten die je in een groep plaatst worden alleen gelezen door de leden van 
die groep. Zo zorgen we ervoor dat we gericht communiceren en dat we niet 
ieder bericht aan de hele kerk sturen. 
 
Toch geen interesse in de groep, die kun je op ieder gewenst moment verlaten 
of de meldingen dempen. Voor beide opties ga je naar de groepsinstellingen. 
 
Een andere mogelijkheid: wanneer je als groep nu gebruik maakt van 
WhatsApp, of Messenger, als groep overstappen naar de PGV app. Een groep 
is eenvoudig aangemaakt en je kunt vervolgens de leden van de groep 
selecteren uit de lijst gemeenteleden die ook de PGV app hebben geïnstalleerd. 
Binnen de groep kan je berichten delen zoals je gewend bent en op die 
berichten reageren met als voordeel dat je ook de berichten ziet die we als kerk 
delen. 

http://www.compassion.nl/
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Heeft u trouwens problemen met installeren of vindt u het lastig om apps op uw 
telefoon te installeren stuur dan even een mailtje naar de werkgroep 
zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl dan proberen we daar een oplossing voor 
te vinden. 

 
 
Vastenactie 2021 
 

 
 
Wilt u weten welk bedrag Ria op het punt staat te onthullen? Zorg er dan voor 
dat u zondagmorgen, online, de dienst bijwoont. Daarin het volledig verslag van 
de uitreiking. 
 
Paaschallenge 2021, een Coronaproof Paasspel 
 
Gedurende het gehele Paasweekend was deelname aan deze 
digitale speurtocht mogelijk. 
Met vreemde attributen (o.a. een hamer en vork) en een 
telefoon om QRcodes te scannen ging men op pad. Op pad 
om, door de ogen van een zelfgekozen personage, je door het 
Paasverhaal te bewegen.  

mailto:zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl
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De QRcodes waren op de route te vinden op ramen van 
gemeenteleden en na het scannen daarvan kreeg men 
een verhaal of opdracht te horen. Soms werd men 
geconfronteerd met vragen of dilemma’s, die aanzetten tot 
nadenken over: hoe verhoud ik me tot het verhaal van het 
lijden, sterven en opstaan van Jezus? 
Er werden spijkers in een kruis geslagen en bij de 
hoofdingang van ons kerkgebouw werden bloemen 
gezaaid.  “Zaai een nieuw begin”. 
 
 

Dank aan ieder die enthousiast heeft 
meegewerkt om deze Paaschallenge te 
realiseren of eraan deel te nemen.  
In een tijd waarin we zo weinig kunnen 
delen en ondernemen was dit een 
geweldige manier om toch met elkaar in 
contact te komen (raamvisites bij scannen 
QRcodes). Daarnaast werden ervaringen 
en foto’s gedeeld in de PGVapp. Mooi om 
zo gemeente zijn! 
Namens de werkgroep Paaschallenge, 
Roselie Minderhoud 
 

 
Jonge bezorgers voor Samen Een  

Voor in Veenendaal Noord t.w. de straten rondom Gersteveld, Castor, 
Tweespan, Noorderkroon, Pollux, en Zuiderkruis, totaal 87 adressen, zijn we op 

zoek naar een jonge bezorger/ster. 
EN 

   Ook voor Veenendaal Noord t.w. de straten Buurtlaan Oost, Grote Beer, 
Willem Barentszstraat en nog een paar straten in de buurt, totaal 33 adressen, 
zijn we op zoek naar een jonge bezorger/ster. 

 
Voor de andere wijken willen we graag nieuwe namen op de wachtlijst. 

 
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor. 

Als je denk: dit lijkt me wel wat…… 
 

Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan 
contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau. 

tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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Kijkcijfers onlinedienst 11 april 2021:  
Direct: 275  Opname: 127 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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