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Mededelingen 

 
Van de Bloemengroep: 
Het vraagteken op de zuil verwijst naar de titel van het project van de KND: WIE 
WAT WAAR?  Als Bloemengroep volgen we dit project. 
Vandaag is het thema: “Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?” (Joh. 6: 
25-51). De schikking sluit aan bij Johannes 6:48: “Ik ben het brood dat leven 
geeft” en vers 51: “Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; 
wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven”. 

 
Diaconale collecte: 

Collecte Missionair Werk, zondag 19 
maart 
Ontdekken in kliederkerk 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én 
jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren 
gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de 
betekenis van Bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en 
kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De 
Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of 
maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 
o.v.v. collecte Missionair werk maart. 

Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd   

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

Zondagsbrief

 

4e jaargang, nummer 42 

 
Zondag 19 maart  2023 
Vierde zondag in de 40 dagentijd 
Kleur: paars 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-missionair-werk-kliederkerk-40dagentijd/
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Aandacht voor elkaar 
Mw. Gerrie Adding - Wormgoor is recent gevallen in huis waarbij ze haar heup 
gebroken heeft. Na een operatie is zij nu revaliderende bij Charim Revalidatie 
(Engelenburgh). Sterkte en goede moed toegewenst bij het revalideren! 
Anne Stelma - Ribberink 
 
Vakantie Anne Stelma 
Komende week (18 - 25 maart) ben ik een weekje vrij. Voor pastorale 
bijzonderheden die niet kunnen wachten kunt u in deze periode terecht bij de 
andere pastores.  
Hartelijke groeten, Anne 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Sakko. 

 
19 maart a.s. is het Groene Zondag! 
Zondag 19 maart is het ‘Groene Zondag’ in De Open Hof. De eredienst en 
verschillende aansluitende activiteiten staan in het teken van duurzaamheid. De 
dienst, waarin ds. Rob van de Wetering zal voorgaan, begint om 10.00 uur. 
De eerste ‘Groene Zondag’ was in november jl. in de Petrakerk rond Dankdag 
voor Gewas en Arbeid. Nu willen we deze themabijeenkomst ook organiseren in 
De Open Hof, en wel rond Biddag voor Gewas en Arbeid, die op woensdag 8 
maart is geweest. Dit initiatief is PGV breed, waarvoor alle gemeenteleden van 
beide wijkgemeentes: ZuidWest en De Open Hof van harte worden uitgenodigd. 
Na afloop van de dienst en het koffiedrinken worden de volgende activiteiten 
georganiseerd: 

1. Het maken van een collage met als thema ‘Droomtuin’ 

2. Een vegetarische lunch voorbereiden 

3. Inspiratiesessie ‘Eenvoudig leven’ 

4. Napraten over het thema van de dienst 

5. Groene Kinderactiviteit 

6. Activiteit voor 12plus 

U kunt deelnemen aan één van de activiteiten 1 t/m4. Het is fijn als u zich 
daarvoor van te voren aanmeldt. Daarnaast willen we graag weten, hoeveel 
kinderen en jongeren we kunnen verwachten voor de activiteiten 5 en 6 
Na deze activiteiten wordt een gezamenlijke lunch georganiseerd, die zal 
bestaan uit soep en de klaargemaakte vegetarische hapjes. 
Opgeven voor deelname kan bij Peter van Krugten (06-26346439 of 
pjvankrugten@hetnet.nl) 
 
Namens de Groene Kerk commissie, Koos de Mooij en Peter van Krugten  
 
 

mailto:pjvankrugten@hetnet.nl
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Filosofisch café    
Dinsdag 21 maart om 20.15 uur  (In Het Trefpunt achter de Petrakerk)  
Deze avond staat in het teken van het Ethisch gesprek 
Het ethisch gesprek is een gezamenlijk onderzoek naar wat in een specifieke 
situatie goed handelen is. De verschillende perspectieven worden gewisseld en 
de argumenten van de deelnemers komen op tafel.  
Deze methode voor ethische reflectie wordt veel gebruikt in de zorg. Het mooie 
van de methode is dat het enerzijds een praktisch instrument is en daarmee 
ethiek heel dichtbij brengt, en tegelijkertijd de deelnemers van het gesprek zich 
oefenen in dialoog, ethisch onderzoek en het zicht krijgen op het eigen moreel 
kompas en dat van de ander.  
Deze avond wordt begeleid door Marije Stegenga, werkzaam als ethicus in de 
zorg. Toegang  vrij, maar vooraf opgeven wordt op prijs gesteld: 
filosofischcafeveenendaal@Gmail.com  
Aan het eind van de avond zal er een collecte zijn ter bestrijding van de 
onkosten. 
 
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 maart 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 predikantkamer van de Petrakerk. Info: 
Carla Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl 
 
Viering in de stijl van Taizé 
 

    Thema: De dood voorbij. Leef! 
 
   Meditatie door: 
    Zingen, Bijbel lezen, gebed, 
    stilte en aansteken van kaarsen. 
   
    Zondag 26 maart 
    19:30-20:00 uur 
    In de Petrakerk 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:filosofischcafeveenendaal@Gmail.com
mailto:crovers@live.nl
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Hallo allemaal,  
Zaterdag 1 april gaan we palmpasenstokken 
versieren die we in de dienst van zondag 2 april 
aan iedereen in een mooie optocht gaan laten 
zien.  
Vind je het leuk om mee te doen? 
Meld je dan snel aan bij de leiding van de 
Kindernevendienst.  
Wanneer: zaterdag 1 april. Hoe laat: van 14:00-
16:00 uur Waar: Het Trefpunt. Aanmelden kan 
tot 24 maart.  
Doe je ook mee? Hopelijk kunnen we zondag 2 
april een hele grote optocht maken, wij zouden 
dat heel leuk vinden!  
Meld je snel aan bij Erika (06 10 51 32 83) of 
Wilma (06 46 44 54 16). Groetjes de leiding van 
de Kindernevendienst.  
Ps heb je nog een palmpasenstok thuis liggen, 
wil je die dan zsm inleveren bij de leiding, dan 
weten wij hoeveel stokken er nog gemaakt 
moeten worden.  
 
40-dagentijd 2023: tussenstand vastenacties 
De acties staan in het teken van vastenproject ‘Actie Waterpomp’, voor het 
dorpje Chakuboli in Malawi. Om dit te realiseren is een bedrag van € 5.850 
nodig. 
De teller staat na 3 weken op € 3.109 (stand 15 maart). Een goede start 
natuurlijk, maar er is nog ruim zeven en twintig honderd euro te gaan om ons 
streefbedrag bijeen te krijgen.  
 
Daarom onze vraag aan een ieder die nog niet in de gelegenheid is geweest om 
deel te nemen aan één of meerdere acties: doen jullie ook mee? Kijk voor alle 
acties op www.petrakerk.nl/40_dagen_2023 om in te schrijven of te bestellen.  
 
Enkele highlights: 

• Donderdag 23 maart vindt de derde Sobere Soepmaaltijd plaats. Schrijf 
uiterlijk 19 maart in. 

• Vergeet niet dat er ook dit jaar weer fleurige viooltjes en kakelverse eieren 
kunnen worden besteld. Bestellen tot 26 maart, afhalen 1 april. 

• Tot slot, op 2 april vindt er na de dienst een Talentenveiling plaats. Bied dus 
voordien jullie diensten aan via het inschrijfformulier, zodat er voldoende 
diensten zijn waarop hartstochtelijk geboden kan worden.  

 
Graag extra aandacht voor: Pop-up Restaurant ZuidWest in het Trefpunt. 
Geniet vrijdagavond 24 maart van Afrikaanse soulfood en elkaars gezelschap 
tussen 18-20 uur. Laatste stoelen beschikbaar! Schrijf uiterlijk 17 maart in. 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2023
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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 rekenen op jullie steun en deelname! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 
 
Kijkcijfers dienst 12 maart 2023 
Direct : 172   Opname: 79 

 

 

 

 

 

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

