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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: Paars 
Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van 
God afgewend. Het paars is ons een teken van ootmoed en van rouw. 
 
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 volgen we de tekst uit Johannes 12: 20-30 
waarin Jezus spreekt over zijn dood: “Waarachtig, ik 
verzeker u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij 
veel vrucht.” 
 

Over de dienst van vandaag: 
Vandaag is er een bijzondere viering: een Poëziedienst.  In deze dienst zullen 
gedichten klinken rond het thema: Het onmogelijke. 
We lezen en zingen de meest geliefde psalm uit de bijbel: Psalm 23 “De heer is 
mijn herder”. Een psalm die spreekt van zekerheid en troost. 
Daarnaast luisteren we naar gedichten van Rutger Kopland, Karel Eijkman, die 
geïnspireerd zijn door deze psalm. In deze gedichten klinken onze vragen, onze 
twijfels: Is de heer voor mij de herder? Ben ik zo’n schaap? Al die mooie 
beloften van groene weiden en wateren van rust, kloppen die wel?  
Ik verheug mij erop dat Nel Janse de Jonge met viool, samen met organist Guus 
Fennema, de gedichten zal omlijsten met muziek van G. Th. Telemann en T. 
Albinoni  
Ds. Coby de Haan 
 

Aandacht voor elkaar 
De heer Ab Ditewig ('t Kofschip 145, 3904 RR) onderging bijna twee weken 
geleden een zware hartoperatie, waarbij hij drie omleidingen kreeg. Door een 
kleine complicatie moest hij wat langer in het ziekenhuis blijven. Als het goed is, 
is hij in de afgelopen dagen thuisgekomen. Hij begint met goede moed aan zijn 
herstel. Met zijn vrouw Pia gaat het, na de heftige gezondheidsperikelen in de 
afgelopen maanden, nu behoorlijk goed.  
Veel sterkte gewenst! 
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Een beter inkomen voor Javaanse boeren  
Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De 
Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om 
coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.  
De kerk leert boeren ook hoe je duurzaam landbouw bedrijft en hoe je met 
lokale gewassen gevarieerd kunt koken. In het dorp waar Soligan woont, 
konden de boeren samen met de kerk op vier plaatsen een irrigatiesysteem 
aanleggen. “Vroeger was een tweede rijstoogst nooit haalbaar, maar nu wel, en 
misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. 
De verwachting is dat maar liefst 275 boeren in het dorp van Soligan de 
komende jaren meer opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen. Helpt u 
mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen! Wat kan Kerk 
in Actie met uw bijdrage doen?  
• € 75,- training voor boeren in het verbeteren van landbouwtechnieken  
• € 100,- training voor vier vrouwen in het bereiden van gezonde voeding  
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. Landbouw Indonesië. 
Hartelijk dank! 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet en ter bemoediging naar de 
familie Hoefakker, Duivenwal 158. 
 

Update Vastenactie 2021 
De acties voor het project zijn nu ruim vier weken live. De 
spaarteller staat op: € 1.739, - (stand: 17-3-2021), exclusief 
biedingen op de marktplaats. Dit begint al een mooi bedrag 
te worden. Dank aan allen die de actie tot dusver al gesteund 
hebben! Mocht je/u nog niet in de gelegenheid zijn geweest 
om mee te doen, het kan nog. 
Naast de monetaire opbrengst willen we ook graag de 
menselijke opbrengst met u delen, want ondanks het feit dat we elkaar niet in 
persoon kunnen ontmoeten vindt er wel digitale ontmoeting plaats. Vorige week 
heeft er een ouderwetse Bingo plaatsgevonden. Er zaten zo’n 20 personen met 
papieren bingo-kaarten in spanning achter het scherm, in afwachting van 
winnende nummers. Ondanks de letterlijke afstand was het een gezellig 
samenzijn en zijn er mooie prijzen gewonnen. Als klap op de vuurpijl werd er 
zelfs een 4-jarige verjaardag gevierd. Nogmaals dank aan de sponsoren die de 
prijzen belangeloos beschikbaar hebben gesteld, waardoor de gehele opbrengst 
van de bingo ten goede van ons doel komt. 
Graag lichten wij nog volgende acties voor je/u uit: 
✓ Er kan nog altijd geboden worden op Marktplaats ZuidWest. Er staan 

verschillende zeer aantrekkelijke aanbiedingen op. Ongelooflijk hoeveel wij 
als gemeente met elkaar te delen hebben! 
o Bijvoorbeeld: 
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▪ Laat uw auto wassen en rijd weer glimmend door je/uw wijk 
▪ Een ontbijtje voor 2; héérlijk ontspannen opstaan dus 
▪ Een halve dag professioneel tuinonderhoud, dat scheelt een boel werk 
▪ Vul je/uw voorraadkast met verschillende soepen, brownies of koeken  
▪ Prikkel je/uw zintuigen met kunst: prachtige schilderijen & beelden 
▪ Verwerf diepere inzichten in een serie van 3 coaching-gesprekken 

o Grijp dus je/uw kans en bied erop los voor het goede doel: 
▪ Het overzicht van alle aanbiedingen vind(t) je (u) op: 

https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/  
▪ Om te bieden vul(t) je (u) eenvoudig het formulier in op: 

https://www.petrakerk.nl/markt-bieden  
✓ Of bestel de Verrassende Wandelgids met 3 complete routes over vergeten 

paden van Veenendaal 

Let op: volgende week zaterdag 27 maart kunnen bestelde producten in de 
buitenlucht worden afgehaald bij de ingang aan de Kerkewijk-zijde/ klokkentoren 
alwaar u de fiets/auto kunt parkeren. Om dit – i.v.m. corona – veilig en ordelijk te 
laten verlopen hebben we tijdsvakken ingesteld: 
✓ 09:00-11:00 uur A - M:  

afhalen voor personen met achternaam startend met letter A-M  
✓ 11:00-13:00 uur N - Z:  

afhalen voor personen met achternaam startend met letter N-Z 
o De letteraanduiding geldt voor de achternaam, niet voor het (de) 

tussenvoegsel(s). Daarnaast vragen wij eenieder de looplijn-indicatie te 
volgen en de gebruikelijke overheidsvoorschriften in acht te nemen. 

Actie Wat houdt het in? Hoe werkt het?  

Marktplaats 
ZuidWest 

- Bied elkaar diensten aan, zoals 
klusjes of advies, of producten 

- Van 9 maart tot 21 maart kan er 
online op producten en diensten 
worden geboden 

Bieden op aanbod vanaf: 9 maart 
t/m: 21 maart via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Afhalen producten op: 27 maart ingang 
Kerkewijk-zijde 
Afnemen diensten: in onderling overleg 

Doe-het-zelf 
Bloemstukjes  

- 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 t/m: 20 
maart 
Afhalen op: 27 maart ingang Kerkewijk-
zijde 

Verrassende 
Wandelgids 
 

- 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 t/m: 31 
maart 
Ontvangst link vanaf: 1 maart 
 

Fietsroutes 
 

- Fiets er lekker op uit op zaterdag 
27 of zondag 28 maart.  

Inschrijving gesloten 
Start fietstocht: 27 of 28 maart tussen 
10:00-14:00u  

https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/
https://www.petrakerk.nl/markt-bieden
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
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- 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. 

- Op verzoek is een aangepaste 
afstand ook mogelijk. 

Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal 
 
 

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 

Inschrijving gesloten 
Quizdatum: 26 maart van 20:00-21:00u 

Eieren & 
Viooltjes 
(gesloten) 

 Afhalen op: 27 maart ingang Kerkewijk-
zijde 

Bingo! 
(gesloten) 

 Bingodatum: 13 maart van 15:30-
17:00u 

Paaskaarsen  
(gesloten) 

  Afhalen op: 27 maart ingang Kerkewijk-
zijde 

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 bankrekening-
nummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
te Veenendaal onder vermelding van 40-dagen-project wijk ZuidWest. We 
rekenen op jouw/uw steun! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 
Symbolische schikkingen gedurende de 40 dagentijd 
Voor de thuisschikking, van aanstaande zaterdag 20 maart heeft u nodig: 
Dezelfde ondergrond als de vorige weken. De vaasjes droog. 
Een bosje graan (verkrijgbaar bij de bloemist als droogbloemen), droge 
peulvruchten zoals bonen, linzen, kikkererwten, spliterwten. Liefst verschillende 
kleuren. 
Voor de thuisschikking, waar zaterdag 27 maart een voorbeeld van op de 
website komt, heeft u nodig: Dezelfde ondergrond als de vorige weken. 
Gedroogde hortensia, paarse tulpen, wat grint of aarde, wat rozemarijn. 
Op zaterdag 27 maart geven wij u ook voorbeelden voor de Stille week. 
Op Witte donderdag gebruiken we druiven en een bosje gedroogd koren. De 
vaasjes droog. 
Op Goede vrijdag geen vaasjes nodig. We maken we een kruis van 4 stokjes of 
snoeihout van de roos, en stenen. Touw of binddraad. Ook gebruiken we een 
fakirbed=prikker om het kruis rechtop te kunnen zetten. Klemmen tussen de 
stenen kan ook. 
Stille zaterdag: wat fijne klimop en een waxinelichtje + alles van Goede vrijdag. 
Veel succes Lia en Anneke.  
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Beste kinderen, 
Als leiding van de kindernevendienst willen we jullie vragen om een mooie 
bloem te knutselen. Deze komt dan met Pasen voorin de kerk te hangen.  
Gebruik al je knutselspullen en maak je bloem zo mooi mogelijk! Het is fijn als er 
een touwtje aan vastgemaakt kan worden, zodat we hem goed op kunnen 
hangen. Wat een fleurig gezicht zal dat straks zijn! Je mag je bloem inleveren bij 
het ophalen van je Palmpasen spullen. Op woensdag 24 maart tussen 15.00u 
en 16.30u. We kijken uit naar jullie mooie bloemen 

 
De kindernevendienstleiding 
 
Ondertiteling gezocht voor Paasmorgen! Doe je mee?? 

Eerste Paasdag laten we graag in de dienst het ‘U 
zij de glorie’ klinken. Samen zingen zit er nog niet 
in. Maar… samen ondertitelen wel! Zó willen we 
dat gaan doen: Mail je naam en adres naar 
zw-pasen@pkn-veenendaal.nl, uiterlijk woensdag 
24 maart. 
We maken een foto van je met één woord uit het 

‘U zij de glorie’ (één woord per persoon, dus meer 

personen in één huishouden meerdere woorden) 

Maak hiervoor een keuze uit één van deze opties: 

• zaterdag 27 maart in de ochtend bij de Petrakerk, wanneer je bestellingen 
van de 40-dagen actie ophaalt. 

• zaterdag 27 maart in de middag bij je thuis, in de deuropening of in de tuin. 
Een indicatie van het tijdstip hoor je dan nog. 

Onze technici maken daar een complete ondertiteling bij het lied van. 
Zo zien we hopelijk toch veel gezichten van gemeenteleden in de dienst op 

Paasmorgen!  

In een tuin – Paasmorgen 
Maria was in de olijfgaard waar Jezus na zijn 
dood begraven was. Daar had zij een 
bijzondere ervaring: het graf was leeg en wie 
zij dacht dat de tuinman was bleek haar 
Heer. Bij haar naam genoemd werd zij door 
de Opgestane; het moet haar verdere leven 
in positieve zin getekend hebben. 
Heb jij ook wel eens zo’n bijzondere ervaring 
opgedaan in een tuin of een andere 
natuurlijke omgeving? Dat er dingen op hun plek vielen, je het gevoel had dat je 
op een nieuwe manier verder kon, een ervaring van heelheid, van innerlijke 
vrede, van…. 
En zou je daar kort iets over willen vertellen? Dan maken we een filmpje of 

 

mailto:zw-pasen@pkn-veenendaal.nl
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audio-opname die in de dienst op Paasmorgen gebruikt zal worden. 
Ik hoor het graag! 
ds. Marieke Muijen   ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl   06 – 28 27 96 98 
 
Beste gemeenteleden jong en oud(er) 
Wat doet jij net wat meer tijdens de Corona periode op het gebied van hobby of 
creatieve uitingen? Wat maak je? Wat verzamelt je? Wat weten we op dit gebied 
eigenlijk van elkaar? Soms hoor je via via ‘zij doet aan keramiek’, of ‘hij kan zo 
goed houtbewerken’, ‘zij verzamelt cactussen’ of… noem maar op. Hoe leuk zou 
het zijn dat eens aan elkaar te tonen?  
De werkgroep VIS denkt momenteel na over een geschikte vorm waar we mee 
kunnen starten wanneer de kerk weer wat open kan. Mogelijk in samenwerking 
met de Open Kerk en de jeugd.  
Op dit moment worden we al heel blij wanneer u ons laat weten wat u daar thuis 
doet na die avondklok of op stille momenten. Let op: we zoeken geen 
kunstenaars al zijn die ook welkom, maar heel gewone uitingen van creativiteit 
of hobby.  
Wilt u een mail sturen naar Tine Stegenga, ouderling VIS voor ZuidWest? Dan 
vormt zich alvast een lijst. Wij verheugen ons erg op het verder uitwerken van dit 
project en daarom is jouw hulp of idee daarbij welkom.  
Meld je dus aan! jtstegenga@gmail.com 
 
De PGV Veenendaal app 
De app groeit gestadig. Deze 
week komen we nog een keer 
terug op Geven: 
 
Als u het saldo opwaardeert krijgt 
u een bevestiging van Prot. Gem 
te Veenendaal via ING Bank. 
Dat betekent dat het geld voor de 
PGV bestemd is maar in een 
depot staat. 
Elke week kunt u via de Geven 
pagina kiezen voor welk collecte(s) u wilt geven. Standaard staat het bedrag op 
€ 2,50 maar met de + en – kunt u dit bedrag steeds met € 0,50 verhogen of 
verlagen. 
Naast collectes kunt u ook aan acties geven zoals op dit moment de 
Vastenactie. 
Wekelijks ontvangt het Kerkelijk Bureau een overzicht waarin staat hoeveel er 
per collecte is gedoneerd. Deze bedragen worden vanuit het depot overgemaakt 
naar de rekening van de kerk.  
Voordeel ten opzichte van Givt is dat niet elke overboeking, de kerk, geld kost. 
Nadeel ten opzichte van Givt is de extra handeling van het opwaarderen maar 
dat kunt u beperken door met een groter bedrag op te waarderen. Net als met 
de collectemunten.  

mailto:ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl
mailto:jtstegenga@gmail.com
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Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van 
onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar 
geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan 
met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal 
van Pasen. 
 
Dus hou je van puzzelen en QRcode-tochten, ga dan de uitdaging aan in de 
Paasdagen en doe mee met onze PaasChallenge in ZuidWest. 
 
Vanaf vrijdagmorgen 2 april, Goede Vrijdag, tot en met maandagavond 5 april, 
Tweede Paasdag, kun je in tweetallen, of alleen of als gezin coronaproof 
meedoen. 
 
Schrijf je in als deelnemer, reserveer je starttijd via Calendly  
https://calendly.com/paaschallengezw/paaschallenge-2021?month=2021-04 
 
De Paas Challenge vindt plaats in en rond de Kerkewijk en duurt ongeveer 60-
90 minuten. Het is geschikt voor iedereen, maar in het bijzonder gemaakt voor 
tieners en jongeren (10-18 jaar).  
 
DUS TEENS wees erbij en vul de planner als eerste in! 
 
Je krijgt nog nadere informatie, waar het startpunt is, en wat je mee moet 
nemen. 
 
  

https://calendly.com/paaschallengezw/paaschallenge-2021?month=2021-04
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Kijkcijfers onlinediensten 
   10 maart, biddag:  14 maart 2021:  
Direct 74 298     
Opname 115 137     
 
Opbrengst KERKBALANS 2021. 
De afgelopen weken zijn alle binnengekomen toezeggingen in de computer, in 
de administratie verwerkt en dat is voor de medewerkers op het Kerkelijk 
Bureau weer een hele klus geweest waarvoor zij een complimentje verdienen! 
En, voor onze Protestantse Gemeente als geheel natuurlijk heel spannend; zijn 
allerlei kosten gedekt en kunnen alle plannen worden uitgevoerd 
De stand van de telling op 12 februari j.l. gaf € 613.300,00 aan.  Een mooie 
opbrengst, alwaar wij tevreden mee en dankbaar voor zijn. En waarmee een 
deel van het tekort op de begroting kan worden weggewerkt. 
In de gepubliceerde begroting is een opbrengst Kerkbalans opgenomen van € 
598.000,00. De ervaringen van de afgelopen jaren leert dat er in de loop van het 
jaar ook nog wel behoorlijk wat bedragen bij kunnen komen; uit dankbaarheid, 
meevallers in de persoonlijke financiële situatie, giften en vul zelf maar in.    
De uitkomsten per wijk zijn als volgt: 
      per 12 februari 2021 

Wijkgemeente Zuid-West - “Petrakerk”  € 367.053,00 (1216) 
Wijkgemeente rondom “De Open Hof”  -  245.831,00 (1128) 

*het getal achter het bedrag geeft het aantal toezeggingen aan. 
 
Nogmaals, alle toezeggers en alle medewerkers, BEDANKT! 
Hebt u/heb jij nog geen bijdrage toegezegd (wij missen nog wel een aantal 
reacties) uw/jouw bijdrage is welkom op rekeningnummer 
NL70RABO0395138868. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Commissie Kerkbalans. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

