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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag groen 
Sexagesima de tweede zondag van de Paaskring, 60 dagen vóór Pasen. 
Groen is verbonden geraakt met het ‘gewone’ leven van de kerk. De kleur van 
hoop, verwachting, groei en toekomst.  
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Ria Kreijns, Staringlaan 27. 
 

Dopelingendienst 
Komende zondag is een dopelingendienst. Dit is een nieuw initiatief. Voor deze 
dienst zijn alle ouders, die hun kinderen hebben laten dopen, vanaf eind 2019 
tot en met 2021, persoonlijk uitgenodigd. We staan in deze dienst stil bij de doop 
van hun kinderen en we vieren de verbondenheid met God en elkaar.  
Het thema van deze dienst is: Ik vind vreugde in jou!  Geïnspireerd op de tekst 
van de doop van Jezus. Connected o.l.v. Guus Fennema zal muzikale 
medewerking verlenen aan deze dienst. Er is geen aparte kinderoppas of 
kindernevendienst. Voor de allerkleinsten is er speelgoed in de kerk en voor de 
oudere kinderen is er een kleurboekje met stiften. 
Wees welkom! 
  
Aandacht voor elkaar 
Roel Keizer, Sterremos 3, mocht vrijdag, na een vlotte eerste revalidatie in 
Bennekom, weer naar eigen huis. Daar moet hij wel, met extra zorg, verder 
revalideren. Hij is blij en dankbaar dat hij weer bij Annie, zijn vrouw, thuis kan 
zijn.  
Sjimmie Vernooij, Moerasmos 21, heeft twee operaties in verband met 
blaaskanker ondergaan. Deze zijn goed verlopen. Ze heeft ook goede uitslagen 
gekregen. Daar is ze natuurlijk blij mee en dankbaar voor! 
Ze heeft alle steun de afgelopen tijd vanuit de gemeente zeer op prijs gesteld. 
Nu komt er nog een intensief vervolg van het behandelingsproces. Ook daarbij 
wensen we haar sterkte en bidden we voor haar om Gods helende nabijheid.  
Ds. Coby de Haan 
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Kliederkerk 
Hoi jongens en meisjes, beste papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 
Op zondagmiddag 27 maart is er weer Kliederkerk. Als je vorige 
keer bent geweest, weet je al wat een feest dat is. Je bent welkom 
vanaf 14.15 uur en om 14.30 uur gaan we starten (het duurt tot 
ongeveer 16.15 uur). Eerst gaan we creatief en actief bezig met het 
thema ‘Een nieuw begin’. In je eigen tempo en alleen als je wilt. Niet 
alleen de kinderen, ook de volwassenen mogen mee doen. Daarna is er een 
korte en vrolijke viering over het thema. Als afsluiting is er voor iedereen High 
tea/limonade/koffie.  
Geef jullie snel op – uiterlijk woensdag 23 maart - bij ds. Coby de Haan: 
drs.jdehaan@gmail.com Graag je leeftijd even vermelden. Is er een dieet of iets 
anders waar we rekening mee moeten houden? Zet het er bij in de mail.  
Dus: trek je ouders of grootouders, je kinderen of kleinkinderen aan hun jas en 
neem ze mee naar de Petrakerk op zondagmiddag 27 maart. Welkom! 
Groetjes, Coby, Marjan, Marjolein, Else, Bianca, Hannah en Dirma 
 
Samen Eten 
We gaan het weer organiseren, gezellig samen eten, voor jong en oud. Wel met 
in achtneming van alle corona regels. Een enthousiaste groep van vrijwillige 
kokers maakt een smakelijke maaltijd klaar. Ontmoeting is de hoofdzaak en dat 
is heel genoeglijk tijdens een lekker etentje.  
We zijn ook nog op zoek naar een paar mensen die het leuk vinden om onze 
kookgroep uit te breiden. 
Vrijdag 25 februari ’22 in het Trefpunt ingang Dennenlaan. 
Om 18.00 u deur open vanaf 17.30 
Kosten 5,00 euro per persoon 
Opgeven tot en met 22 februari ’22 zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
of Tonny van Woerkom, tel 0318-521391 
 
Zangmiddag  
Op zondag 27 februari a.s. wordt in de Petrakerk om 14.30 uur (inloop 14.00 
uur) de eerste zangmiddag gehouden. Liedwensen kunnen vanaf nu tot 18 
februari 2022 ingediend worden bij koster Reiny: Zw-koster@pkn-veenendaal.nl  
of 06 - 42 89 77 89 
 
Bezorging Samen Een nummer 5  
Het volgende nummer van Samen Een, wat 
uitkomt op vrijdag 5 maart, zal bij een aantal van u 
misschien pas op zaterdag bezorgd worden, i.v.m. 
de voorjaarsvakantie van onze bezorgers.  
  

mailto:drs.jdehaan@gmail.com
mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
mailto:Zw-koster@pkn-veenendaal.nl
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Vanuit de wijkkerkenraad: 
 
Beroepingscommissie 
Afgelopen zondag heeft Ton Keijman gemeld dat het beroepingswerk, i.v.m. de 
openstaande vacature voor een predikant in onze wijkgemeente, binnenkort van 
start zal gaan. We zijn heel blij dat we de volgende gemeenteleden hebben 
kunnen benoemen als lid van de beroepingscommissie: Edo Giel, Hielke de 
Haan, Christine van den Ham, Bas Honders, Lianne Huibers, Karin de 
Jonge, Jolanda van de Pest en Arend Vleeming. Joop van Schuppen zal de 
taak van secretaris op zich nemen. Daarnaast zal de Algemene Kerkenraad uit 
haar midden ook nog een commissielid aanwijzen. We zijn de leden van de 
beroepingscommissie dankbaar voor hun bereidheid zitting te nemen in deze 
commissie en wensen hen veel wijsheid en Gods zegen toe bij het werk dat 
gedaan mag worden. Op 22 februari zal de commissie voor het eerst bij elkaar 
komen met het moderamen.  
 
Inloopmomenten 
Ter voorbereiding op het beroepingswerk is er een ‘Profiel gemeente en 
predikant’ en een Informatiebulletin samengesteld. Deze zijn sinds afgelopen 
zondag te vinden op de website. Daarnaast is onlangs ook het nieuwe 
beleidsplan op de website geplaatst. We willen u de gelegenheid geven te 
reageren op deze documenten. Hiervoor zijn 2 inloopspreekuren gepland: 
donderdag 17 februari van 19.30 - 21.00 uur in het Trefpunt en maandag 21 
februari van 13.30 - 15.00 uur in de kerkenraadskamer (ingang 
Dennenlaan). Er zal een vertegenwoordiging van het moderamen aanwezig zijn 
om u te woord te staan. Van harte welkom! 
 
Afscheid ds. Loes Kraan 
Eind februari loopt het tijdelijk contract af dat we zijn aangegaan met ds. Loes 
Kraan als ambulant predikant. Sinds april 2020 hebben we Loes in ons midden 
gehad. Met haar rustige, beschouwende en positief kritische manier van werken 
heeft zij een positieve bijdrage geleverd binnen het pastoresteam en onze 
wijkgemeente. Daar zijn we haar dankbaar voor. Zondagmorgen 27 februari 
zullen we als wijkgemeente afscheid van Loes nemen. We hopen dat u/jij er dan 
bij bent, in de kerk of online.  
 
N.a.v. de laatste persconferentie 
Vanaf 25 februari gelden er geen beperkende maatregelen meer en kunnen we 
weer zo gewoon mogelijk naar de kerk. Dat is een fijn vooruitzicht! Voor veel 
mensen zal het wellicht ook weer even wennen zijn. Voor zondag 20 februari 
worden er voor de laatste keer uitnodigingen via Kerktijd verstuurd. We hebben 
het aantal verhoogd naar 150 en de banken en stoelen weer rechtgezet, zodat 
we geleidelijk toewerken naar weer helemaal open.  
 
Met een hartelijke groet, 
Carla van Maasakkers, scriba 
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Activiteitenkalender Vastenactie 2022 
Wat houdt het in? Hoe werkt het?  

www.petrakerk.nl/40_dagen_2022  

Paaskaarsen 

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

- Bestel uiterlijk 9 maart, in verband met de levertermijn 
van onze leverancier.  

Bestellen vanaf: 2 maart 
Bestellen tot: 9 maart 
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: 11 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: 12 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 

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 11:00-11:30u  
Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2022
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Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject 
‘Netwerk voor Jou’. Met de opbrengst uit onze 
activiteiten kan deze vrijwilligersorganisatie verder 
bouwen aan een samenleving waarin het normaal is 
dat we naar elkaar omzien. ‘Netwerk voor Jou’ heeft 
een maatjesproject opgezet genaamd ‘Match-Up’, 
waarmee eenzame ouderen met maatjes in contact 
worden gebracht. Een maatje zijn draait om 
persoonlijk contact, gezelligheid en aandacht voor 
elkaar; waardevolle ontmoetingen die bijdragen aan 
elkaars welzijn.  
Tijdens de 40 dagentijd hebben we verschillende 
acties opgetuigd ten bate van dit project: 
 

Aswoensdag  
Woensdag 2 maart is het Aswoensdag. Traditioneel het 
begin van de Vastentijd. In de Petrakerk wordt een korte 
meditatieve viering gehouden waarin u ook het askruisje 
kunt ontvangen. De viering is van 19:30 uur tot 20:00 uur 
en u wordt van harte uitgenodigd. 

Paasgroetenactie 2022- doet u mee? 
Dit jaar gaan we weer paasgroetenkaarten 
versturen aan gevangenen in Nederland.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze 
een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 
persoonlijks op staat.  
Een kaart versturen kost u slechts 2 postzegels en 
een enveloppe en kan tot en met 12 maart 2022. 
 

Gemeenteleden die een kaart(en) willen sturen, kunnen een email sturen naar:  
diaken Alina Keijman: zw-diaken4@pkn-veenendaal.nl   
De kaart(en) met verdere instructie worden bij u thuisgebracht. 
 
Kindernevendienst 
Kinderen en de leiding van de kindernevendienst zijn op zoek naar u/jou. Naar 
wie? Naar u/jou! 
Om te zorgen dat er iedere week kindernevendienst kan zijn zoeken we 
helpende handen. Handen die ons ondersteunen bij de nevendienst, dus: 

- Geen vergaderingen       

- Geen voorbereiding. 

- Gezelligheid. 

- Verbinding met de jeugd. 

Wilt u/ jij zo’n kindernevendienst tante of oom, opa of oma zijn en wilt u/jij meer 
weten neem dan contact op met de dienstdoende leiding of een telefoontje naar 
coördinator kindernevendienst Anouk van Soest 06-30762067. 

mailto:zw-diaken4@pkn-veenendaal.nl
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Kijkcijfers onlinedienst 6 februari: 
Direct  215, Opname 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

