
1 

 

Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: paars  
Soberheid, inkeer, verootmoediging en wanhoop. 
De kleur is een teken van rouw en boete. 
De liturgische kleur paars duidt op de tijd van bezinning die aan Pasen 
voorafgaat.  
 
Bij de liturgische (bloem)schikking 
In deze 40dagentijd horen we, samen met 
de Kindernevendienst, hoe Jezus Zijn weg 
ging door het leven, met daarbij alle 
hoogten en diepten. Maar ook een weg 
naar het Leven. 
Deze week gaat die weg door de woestijn 
(verbeeld door zand en de cactus). 
Hij is niet alleen, er zijn engelen die voor 
Hem zorgen (verbeeld door de orchidee). 
 
 
Over de dienst van vandaag: 
Een hele verzoeking was het… Noem maar eens wat voorbeelden uit je eigen 
leven waarin dit niet zo gangbare woord ‘verzoeking’ toch passend bleek. Dat je 
dacht: deze verleiding (van welke aard dan ook)… kan ik die weerstaan? Of dat 
je merkt dat wat je overkomt in het leven echt teveel voor je is; dat je ‘boven 
machte beproefd’ wordt, meer te verduren krijgt dan je aankunt. Dat het leven 
lijkt op een woestijn, dor en droog. Waar is leven te vinden? Of dat het lijkt op 
een kolkende watermassa, die je dreigt te overspoelen. Je kunt je voelen als 
Noach, die voortgedreven werd op het water van de grote vloed die alles en 
iedereen overspoelde. Als Jezus, die in de woestijn zwaar op de proef werd 
gesteld. Er komt nogal wat crisis in de Bijbelverhalen naar voren. Herkenbaar? 
Maar niet zonder tekenen van hoop. Met onder meer een verrassende 
zienswijze bij Noach; daar zondag meer over. 
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We vieren deze dienst de Maaltijd van de Heer. In alle gebrek aan 
gezamenlijkheid om te kunnen delen en ontvangen, mogen brood en wijn 
niettemin de tekenen zijn van hoop. Die ons geloof sterken, ons bemoedigen, 
een teken zijn van onze eenheid in Christus. 
Brood en wijn/sap kunnen thuis klaargezet worden om mee te kunnen vieren. 
Maar meevieren kan natuurlijk ook zonder dat u/jij dit doet. 
Laat vooral even weten hoe dit thuis beleefd wordt; we horen daar graag over. 
Een gezegende dienst gewenst. 
 
De eerste collecte: Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen 
en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar 
te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de 
hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek 
waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken 
voor kwetsbare mensen in Moldavië.  
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië februari. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Bravenboer, Duivenwal 97 
 
Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Nely van Burken, Cavansalaan 34, is opgenomen in het ziekenhuis 
in Ede. Zij heeft een klein herseninfarct gehad en krijgt nu therapie. 
We wensen haar beterschap. 
 
Zondag 28 februari hoopt mevrouw A. Pijpers 101 jaar te worden. (Zij is het 
oudste lid van wijkgemeente ZuidWest!)  Weer een bijzondere mijlpaal.  
Wellicht aardig om haar een felicitatiekaartje te sturen.  
Haar adres: Het Overslag 26, 3906 AC Veenendaal. 
 
Vastenactie 2021 

De vastentijd is begonnen. We hebben je/u recentelijk 
geïnformeerd over de acties voor het vastenproject 
‘Zorgwoningen De Goede Reede’, dat we dit jaar steunen. 
Mocht je/u dit gemist hebben; onderstaand de 
activiteitenkalender van de komende periode. Daarnaast is het 
goed om te weten: de website is live! Surf naar 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 en bestel, schrijf in, bied 
aan of bied! Graag lichten wij de volgende acties voor je/u uit: 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
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De Paaskaarsen kunnen besteld worden tot 26 februari. Wees er snel bij! 
Er zijn 2 mooie, nieuwe acties toegevoegd aan de kalender, te weten:  

• Ga aan de slag met sierlijke ‘Doe-het-zelf Bloemstukjes’ 

• Wandel over vergeten Veense paden met de ‘Verrassende Wandelgids’ 

•  
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 

Paaskaarsen - 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 vanaf: 17 februari 
Bestellen tot: 26 februari 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Bingo! - 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 tot: 7 maart 
Bingodatum: 13 maart van 15:30-17:00u 

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 tot: 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 tot: 19 maart 
Quizdatum: 26 maart van 20:00-21:00u 

Doe-het-zelf 
Bloemstukjes 
(nieuw!) 

- 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 tot: 20 maart 
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5 

Verrassende 
Wandelgids 
(nieuw!) 

- 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 tot: 31 maart 
Ontvangst link vanaf: 1 maart 
 

http://www.petrakerk.nl/
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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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 NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente te Veenendaal onder vermelding van 40-dagen-project wijk 
ZuidWest. 
We hopen dat we op jouw/uw steun kunnen rekenen! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 
Symbolische schikkingen gedurende de 40 dagentijd 
Gedurende de 40 dagentijd zal er op de website, elke zaterdag een filmpje te 
zien zijn waarin Anneke van de Bovenkamp of Lia van Berkel een symbolische 
schikking maken. Deze uitleg is bedoeld om ook thuis zelf met zo’n schikking 
aan de slag te gaan. 
Een symbolische schikking is een schikking waar met lijnen, vormen, kleur en 
natuurlijke materialen een thema wordt uitgebeeld. 
Dit thema kan alles zijn b.v.: afscheid, welkom, geboorte, huwelijk en in deze 
weken de werken van barmhartigheid. 
 
Wanneer het u leuk lijkt om ook wekelijks mee te doen met de schikkingen, is 
het handig om alvast materiaal voor de basis te verzamelen. 
Ideeën voor de ondergrond ziet u op onderstaande foto's maar het is nog mooier 
als u uw eigen gedachten bij dit thema uitwerkt. Daarbij kunt u in deze coronatijd 
gebruik maken van wat u - met een beetje creativiteit - in uw eigen huis bij 
elkaar kunt zoeken. Onze suggesties zijn geïnspireerd door de brochure die u 
kunt vinden op www.pkn.nl 
 
 
  

   
 

                         
 

http://pkn.nl/
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Voor de eerste thuisschikking, waar zaterdag 20 februari een voorbeeld van op 
de website komt, heeft u nodig: 
Een ondergrond. Voorbeelden staan op de foto’s. Wij gebruiken lege flesjes, en 
andere glaasjes. Met stammetjes ertussen. Geplaatst op een ronde spiegel, 
maar gewoon op een tafel of andere ondergrond kan natuurlijk ook. 
Wat dun binddraad of touw. Takjes lavendel, rozemarijn en eucalyptus. En wat 
bloemen, b.v. Helleborisbloemen, sneeuwklokjes, een krokus uit de tuin.  
Ze hoeven niet puntgaaf te zijn. De volgende week (zaterdag 27 februari) 
gebruiken we blauwe hyacinten, of andere blauwe bloemen b.v. anemonen. 
Verder heeft u nodig een naald en draad. De ondergrond is hetzelfde. 
Veel succes! 
Opmerking: 
In de kerk ziet u in deze tijd een liturgische schikking, dit is een symbolische 
schikking die de lezingen van de zondag volgt en dus dient als ondersteuning in 
de eredienst. Dit jaar volgen wij, net als de kindernevendienst, de lezingen uit 
Marcus en Johannes (B jaar). 
Deze schikking heeft dus andere thema’s dan de schikkingen die op zaterdag 
worden gemaakt. 
 
Palmpasen 
Hallo meisjes en jongens, 
Op zondag 28 maart is het Palmpasen.  
Vorig jaar hebben we een digitale Palmpasen optocht gehouden, was jij er toen 
ook bij? Het was een groot succes, heel veel kinderen deden eraan mee.  
Omdat we nu nog niet naar de kerk kunnen komen, zullen we de tocht ook dit 
jaar digitaal gaan doen.  
Hoe gaan we dat doen? Voor iedereen die mee wil doen, maken we een doe-
het-zelf pakketje klaar. Je krijgt een kruis, materiaal om te versieren en een 
broodhaantje. Ook zullen we op 22 maart een filmpje op de website zetten 
waarop je kunt zien hoe je de palmpaasstok kunt maken.  
Dus, wil je meedoen, geef je dan op door een mail te sturen naar 
shanekamp@live.nl. Zet je naam erbij en als je broertje en/of zusjes hebt die 
ook mee willen doen, geef dit dan aan. Doe dit voor woensdag 10 maart!  
Op woensdagmiddag 24 maart tussen 15.00 en 16.30 uur kun je het pakketje 
dan komen ophalen in de kerk. 
Als je je stok af hebt, wil je dan een foto maken en deze naar hetzelfde 
mailadres sturen? Of plaats je foto op facebook bij Petrakerk of Zuidwest. Graag 
voor 20 maart. Dan kan de dominee met de palmpaas online dienst de foto’s 
achter elkaar laten zien als een soort optocht! 
Je kunt je broodhaantje daarna nog even in de vriezer doen om het palmzondag 
op je stok te zetten en op te eten. 
Jullie doen toch ook mee?? We horen heel graag van je! 
Groeten namens de Kindernevendienst, 
Marion en Sabine 
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Belgeno(o)t 
Vind u het ook altijd gezellig om eens 
met u iemand te kletsen? Lekker even je 
verhaal kwijt te kunnen, iemand beter 
leren kennen, iemands verhaal te horen 
of gewoon praten over dagelijkse 
dingen. Dat is altijd fijn, zeker nu er 
fysiek erg weinig mogelijk is. 
Wij vanuit de diaconie organiseren in 
overleg met het pastoraat  
BELGENO(O)T! 
U/jij kunt u/je op geven om gebeld te 
worden of om iemand te bellen die dit fijn 
vindt. Mocht u iemand weten die wel een 
belletje kan gebruiken horen wij dat ook 
graag. Wel graag even toestemming 
vragen voor het delen van naam en 
telefoonnummer. Uiteraard is iedereen 
welkom om zich aan te melden, jong en 
oud! Omzien naar elkaar is een mooi 
gegeven wat we kunnen inzetten in deze 
tijd… 
Heeft u zich opgegeven, dan zullen wij u 
in contact brengen met iemand om met 
elkaar te gaan bellen. U/je zou dan bijvoorbeeld 1x per week eens met een 
kopje thee of koffie telefonisch met elkaar kunnen kletsen. 
Geef(t) u/jij je ook op? 
 

Bezorger voor de zondagsbrief 
 

Voor in en rond het centrum, t.w. Hollandia, Boompjesgoed, Acacialaan, en de 
Duivenwal ben ik op zoek naar iemand die op vrijdag eind van de ochtend de 
zondagsbrief op het Kerkelijk Bureau zou willen halen, en dan op vrijdag, of 
zaterdag bij de mensen thuis wil bezorgen. Het gaat totaal om 6 adressen. 

Zou u/ jij dit willen doen, neem dan even contact op met mij. 
 Lidy Kroon, op het Kerkelijk Bureau. 

 
tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 
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Kijkcijfers onlinedienst 14 februari 2021:  
 
Direct  315     
Opname 153     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

