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Mededelingen 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Wil Tollenaars (Paddestoelenlaan), tijdelijk adres: Charim 
Revalidatie, Holle Goed 2, kamer 142. 
 
Aswoensdagviering 22 februari 2022 

 
Woensdag 22 februari om 19.00 uur 
is er een Aswoensdagviering in de 
Petra kerk. 
De Veertigdagentijd begint op 
Aswoensdag. 
 We volgen Jezus in deze weken op 
zijn weg van kruis en opstanding. Het 
is een tijd van bezinning, stil staan bij 
de betekenis van deze weg van 
Jezus, en stil staan bij onze naaste. 

Hoe kunnen we voor de ander, die onze compassie nodig heeft, van betekenis 
zijn. 
Het vasten kan je helpen die weg te gaan. Of het nu is geen alcohol drinken, de 
auto laten staan, of geen sociale media gebruiken. Maar je kan ook denken aan 
40 dagen niet klagen. Wat heeft dit voor impact op jou en jouw levensstijl? Komt 
er meer ruimte voor God,  meer tijd om stil te worden, te bidden, naar muziek te 
luisteren of om een goed boek te lezen? Heb je meer tijd voor de mens naast je, 
voor haar /hem die je hulp nodig heeft? 
In onze gemeente kun je aan allerlei vastenacties deelnemen.  
Zij hebben een goed doel: World Servants. 
En de Teens Together gaat de challenge aan om samen te vasten. Ik ben 
benieuwd waar zij gaan vasten! 
Aswoensdag is de start. Deze dag brengt ons bij wie wij zelf zijn: mens, stof van 
de aarde.  
In de viering kun je een askruisje ontvangen op je voorhoofd. De as verbeeldt je 
kwetsbaarheid en je schuld. Het kruisje verbeeldt het geloof in Jezus,  in het 
nieuwe leven.  

Zondagsbrief 
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Kleur van de zondag: groen 
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Laat deze Aswoensdagviering een mooi moment zijn voor jezelf, en voor ons als 
gemeente om de Veertigdagentijd in te gaan. Wees welkom! 
Karin de Jonge, ouderling en coördinator van de Open Kerk werkt mee aan 
deze meditatieve viering.. Guus Fennema begeleidt ons op de piano.  
Ds. Coby de Haan 
 
Bedankt boekentafel commissie 
Regelmatig treffen wij Hemmy Swanink en Dick Vogelenzang achter de 
boekentafel in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk aan. 
Op deze tafel worden mooie boeken aangeboden en van de opbrengsten 
worden diverse activiteiten binnen de Petrakerk ondersteund. 
De klusploeg, welke ieder dinsdagmorgen rondom de Petrakerk actief is, had de 
laatste jaren diverse wensen m.b.t. de aanschaf van nieuw tuingereedschap. 
Tot onze grote vreugde heeft de boekentafel commissie het mede mogelijk 
gemaakt dat wij o.a. een STIHL heggenschaar en een STIHL bladblazer konden 
aanschaffen. Allemaal gereedschappen die gebruikt worden om alles rondom de 
Petrakerk er weer netjes uit te laten zien. 
Namens de dinsdagmorgen klusploeg willen wij de boekentafel commissie 
hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage. 
Hans van der Zwaan                                                                                                                                                        
Coördinator dinsdagmorgen klusploeg 
 
Bedankt 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de bloemengroeten, 
kaarten,telefoontjes en bezoekjes die ik kreeg de afgelopen  
9 maanden door 2 operaties. Mijn revalidatie is nog in volle gang, maar 
verbetering is merkbaar.  
Dank voor jullie medeleven, het doet me goed. 
Hartelijke groet van Marja Scholts van Leeuwen 
 
Redactie zondagsbrief 

Omdat een van de redactieleden heeft aangegeven 
later dit jaar zijn taak te willen neerleggen zijn we 
op zoek naar versterking. 
 
Met een team van 3 mensen stel je eens in de 3 
weken de zondagsbrief samen van de t/m 
woensdagavond ontvangen berichten. Het is 
belangrijk dat je goed overweg kunt met Word en 
natuurlijk helpen we je op gang. 
Interesse?  
 

Stuur een mailtje naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl of vraag  
Esther Renting, Karel Klumpenaar, George Kraan of Adri Cardol om meer 
informatie. 
 

mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl
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De binnentuin 
Ik heb het even nagekeken maar in november schreef ik de laatste keer iets over 
de binnentuin. We hebben wat tegenslag en vertraging gehad maar na 2,5 maand 
lijkt er wat voortgang in te komen. De eerste regenpijpen zijn nu gemonteerd zodat 
de aannemer kan beginnen om die aan te sluiten op de infiltratiekratten. 
 
Wanneer alle leidingen zijn aangesloten kan begonnen worden met de bestrating: 

1. Her-bestraten van de fietsen opstelplaats 
2. Verhogen en verbreden van het terras voor Het Trefpunt 
3. Aanleg van een tuinpad, in halfverharding 

Nynke en Hannah hebben een globaal ontwerp gemaakt gebaseerd op 
verschillende gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd: 

 
 
In detail kan de schets nog aangepast worden. Zodra de bestrating definitief is 
gaan we het ontwerp beplantingsplan dat Nynke heeft gemaakt definitief maken. 
Zodra het zover is komen we met een nieuwe update.   
De tuinwerkgroep: Suze, Coralinde, Hannah, Nynke, Hans/John, Adri 
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Samen Eten in het Trefpunt 
Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een 
gezellig diner. 
Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. 
Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms 
voorgerecht of soep. 
Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven 
en daar wordt rekening mee gehouden. Wanneer 

u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer 
u zich inschrijft.  
We zijn ook nog op zoek naar kokers die 2 keer per jaar mee willen helpen met 
het koken. 

Opgeven kan tot en met dinsdag 21 februari 
2023. (bij voorkeur via mail) 
Vrijdag 24 februari 2023 aanvang 18.00 u. 
Welkom vanaf 17.30 
Ingang aan de Dennenlaan LS 
Kosten 5 euro p.p. 
E-mail: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 

Via de PKN-app 
Of bellen naar Tonny van Woerkom-Beumer 0318-521391 
 
Noodhulp slachtoffers aardbeving 

Zondag 19 februari 3e collecte. 

 

Maandag 6 februari werden Turkije en 
Syrië getroffen door twee 
allesverwoestende aardbevingen, 
gevolgd door meer dan 25 
naschokken. Duizenden mensen 
hebben de ramp niet overleefd, en dat 
aantal loopt nog steeds op. Daarnaast 
zijn er tienduizenden gewonden en 
vele gebouwen zijn ingestort. 
Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in 
Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek 
kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog 
gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor 
een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de 
weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. 
Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, 
medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun 
beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en 
kou. 

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
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Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het 
noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. 
Vandaan bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig.  
Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in 
Aleppo, zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.” 
Namens de diaconie ZuidWest 
 
KAARTEN MAKEN 

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren 
kaarten voor de diaconie o.a. de bloemengroet op zondag. We zoeken nog 
nieuwe mensen om ons te helpen. 
Dinsdagmorgen 21 februari a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe 
kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van 
harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, 
ervaring is niet nodig. We zitten in de predikant kamer van de Petrakerk.  
Info: Carla Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl 
 
40-dagentijd 2023: Uit liefde voor jou! 
Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt 
zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat 
kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Hij 
geeft ons hoop. En door er voor een ander te zijn, geven we de hoop van Pasen 
door. Van woensdag 22 februari tot zaterdag 8 april komen wij als gemeente 
samen in actie voor het goede doel. 
 
Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject ‘Actie Waterpomp’, voor het dorpje 
Chakuboli in het Mzimba district in Malawi. Het is een initiatief van ‘World 
Servants’. Toegang tot schoon water is namelijk van levensbelang. Terwijl wij in 
Veenendaal op elk moment van de dag schoon water kunnen tappen, is dit in 
Chakuboli niet het geval. Vaak moeten dorpelingen uren lopen om (vervuild) water 
te halen. Die tijd kan niet besteed worden aan een opleiding of werk. En de kans 
op ziekte en sterfte in het dorp is groter. Een diepwaterbron stimuleert dus de 
gezondheid en dorpseconomie. Om dit te realiseren is een bedrag van € 5.850 
nodig; dit is een werkende waterpomp inclusief het opleiden van twee personen 
voor het onderhoud. Een mooi streefbedrag om bijeen te brengen! 
Tijdens de 40-dagentijd hebben we verschillende acties opgetuigd ten bate van 
dit project; zie onderstaande tabel of kijk op www.petrakerk.nl/40_dagen_2023.  
Graag extra aandacht voor de Workshop Bloementaart en Paaskaarsen: 
inschrijven voor de workshop bloementaart uiterlijk 22 februari en bestellen van 
de Paaskaarsen uiterlijk 1 maart. Wees er op tijd bij!  
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 hopen op - en wensen jullie alvast - een inspirerende 
periode! 

mailto:crovers@live.nl
http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023
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Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 

Wat houdt het in? Hoe werkt het? Kijk op: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2023  

40-Dagen-Challenge Jeugd 

- Ga de uitdaging met jezelf aan en laat 
je sponsoren! 

- 40 dagen lang: minder snoepen en tv 
kijken óf juist meer schoonmaken en 
sporten. Alles voor het goede doel! 

Start challenge: 22 februari rondom 
de dienst 
Tijdstip wordt nader 
gecommuniceerd 

Paaskaarsen 

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

- Bestel uiterlijk 1 maart, in verband met 
de levertermijn van onze leverancier.  

Bestellen vanaf: 22 februari 
Bestellen tot: 1 maart 
Afhalen op: 1 april  
Locatie: Het Trefpunt 

Vogelhuisjes Kinderen 

- Versier je eigen vogelhuisje en 
verkoop deze gave collectors 
items aan vrienden of familie!  

🐦 

Versieren op: 25 februari (bericht 
tijdstip volgt) 
Locatie: Het Trefpunt 

Workshop Bloementaart (beperkt aantal inschrijvingen) 

- Niet om op te eten natuurlijk! Maar om 
jezelf of iemand anders mee op te 
vrolijken.  

- Leer vakkundig een kleurrijk rond 
bloemstuk te schikken.   

Inschrijven tot: 22 februari 
Workshop: 27 februari van 19:30-
21:30u 
Locatie: Het Trefpunt 

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: 22 februari 
Inschrijven tot: 5 maart 
Bingodatum: 10 maart van 18:30-
20:30u 
Locatie: Het Trefpunt 

Appeltaartconcert – concert met Passie (V.I.S.) 

- Topmusici spelen klassieke muziek 
voor iedereen; jong en oud.  
Doel is om - de passie voor - klassieke 
muziek dichter bij de mensen te 
brengen.  

- En na afloop natuurlijk appeltaart met 
koffie, thee of fris. 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Concertdatum: 12 maart van 
14:30-15:30u  
Locatie: Petrakerk 

Online Pubquiz 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023


7 

 

Wat houdt het in? Hoe werkt het? Kijk op: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2023  

- 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: 22 februari 
Inschrijven tot: 12 maart 
Quizdatum: 17 maart van 20:00-
21:30u 

Sobere soepmaaltijd 

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

- De maaltijden worden gehouden op de 
volgende donderdagen: 9, 16, 23 en 
30 maart. 

- Schrijf uiterlijk de zondag ervoor in. 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Inschrijven tot: 5-12-19-23 maart  
Sobere soepmaaltijden: 9, 16, 23 
en 30 maart van 18:00-19:00u 
Locatie: Het Trefpunt 

Pop-up Restaurant Zuid-West 

- Gezelligheid en elkaar ontmoeten 
staan centraal. 

- Een unieke kans om eens lekker uit 
eten te gaan met andere 
gemeenteleden 

- Laat je in de watten leggen! 

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Inschrijven tot: 17 maart  
Diner op: 24 maart van 18:00-
20:00u 
Locatie: Het Trefpunt 

Eieren & Viooltjes 

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

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

Inschrijven vanaf: 22 februari 
Bestellen tot: 26 maart 
Afhalen op: 1 april aan 
Dennenlaan 5 

Beelden van Jezus (V.I.S.) 

- Een lezing van Marijke van Dijk  Start: 29 maart om 20:00u (locatie 
Trefpunt) 

Diaconale markt voor Chakuboli 

- Haal de bestelde eieren, viooltjes of 
kaarsen af. 

- Speel oudhollandse spelletjes & 
snuffel naar interessante boeken 

- Of kom gewoon langs voor een kop 
koffie met iets lekkers 

Marktdatum: 1 april van 14:00-
17:00u 
Locatie: Het Trefpunt 

Talenten Veiling 

- Bied elkaar diensten aan zoals klusjes 
of advies 

- De hoogste bieder wint! 

Veilingdatum: 2 april na de dienst 
Afnemen diensten: in onderling 
overleg 

 
 
 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023
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Kijkcijfers zondag 12 februari 2023 
Direct: 144   Opname: 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

