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Mededelingen 

Kleur van de zondag: wit 
Deze kleur staat voor reinheid en licht. Dit is de enige Bijbelse kleur, de oudste 
kleur in de kerk, de feestkleur. 
 
De 2e zondag van Pasen, Beloken Pasen 
Beloken heeft verwantschap met het woord luiken dat sluiten betekent. Met 
beloken Pasen wordt dus de vreugde van Pasen afgesloten. De kerk gaat over 
tot de orde van de dag.  
Quasi modo geniti: als pasgeboren kinderen.  
Barmhartigheidszondag: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Huffel, Prattenburglaan 28. 
 
Beroepingswerk 
Beste gemeenteleden, de beroepingscommissie 
is volop aan het werk. We hebben een training 
en drie vergaderingen achter de rug. Momenteel 
zijn we actief bezig de lijst van beroepbare 
kandidaten te bekijken en te bespreken. Daarbij 
maken we dankbaar gebruik van verschillende 
sociale media. Er is al een flinke hoeveelheid verkondigingen beluisterd.  
Op basis van de profielschets kijken we met wie we door willen in de procedure. 
Deze fase vraagt tijd, overleg en zorgvuldigheid. We houden u van het vervolg en 
de vorderingen op de hoogte.  
Met vriendelijke groet, de leden van de beroepingscommissie 
 
Ontmoeting 
De kerkdiensten zijn weer “gewoon” te bezoeken. Nu kan het zijn dat u langere 
tijd niet meer geweest bent en het eigenlijk ook best wel leuk vindt om weer vaker 
te gaan maar het lastig vindt om weer of voor het eerst aansluiting te vinden. Een 
goede mogelijkheid tot ontmoeting is ook het koffiedrinken na de dienst. U denkt 
misschien: “dat zijn toch vaak clubjes van bekenden waar ik niet snel bij hoor”. 

Zondagsbrief 

 

3e jaargang, nummer 42 

 
Zondag 24 april 2022 
 
2e zondag van Pasen: Beloken Pasen 
Quasi modo geniti  
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Daarom de suggestie vanuit de werkgroep Pastoraat: wees welkom en ga dan na 
de dienst in het Trefpunt even bij de piano daar staan (of zitten). Het is dan even 
herkenbaarder dat u graag een praatje maakt als dat anderszins niet meteen lukt. 
Het is dan natuurlijk ieders verantwoordelijkheid van ons als gemeenteleden om 
ook even “over de schouder” te kijken om dit te signaleren. Vast bedankt voor uw 
medewerking! 
De werkgroep Pastoraat 
 
Kerk met Stip 
Op zaterdag 9 april tekenden twee 
vertegenwoordigers van onze 
werkgroep Kerk met Stip op een 
ontmoetingsdag van de landelijke 
Vereniging Kerken met Stip in 
Ede, pro forma en onder toeziend 
oog van haar voorzitter ds. Jan 
Eerbeek, de overeenkomst tussen 
onze wijkgemeente ZuidWest en 
genoemde vereniging. 
De officiële overeenkomst werd 
een aantal maanden terug al 
getekend door de kerkenraad van 
ZuidWest en de coördinator van 
onze werkgroep. Op deze dag hebben we inspirerende contacten gelegd met 
afgevaardigden van andere Kerken met Stip en raakten we geboeid door een 
lezing onder de titel ‘Radicaal inclusief’ van de leken-dominicaan prof. dr. Erik 
Borgman (hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg). In de lezing werd 
het pleit gevoerd voor een zogenoemd ómdenken waar het gaat over onze relatie 
tot medemensen in detentie. 
Binnenkort wordt ons een samenvatting van de lezing toegestuurd en zullen we 
daarvan een korte samenvatting geven in de Zondagsbrief. 
De werkgroep Kerk met Stip Petrakerk 
 
Taizé 
Onlangs kreeg ik een mail van mevrouw van Ditmarsch van ’t Wel. Samen met 
haar gezin is zij in de jaren 70 gericht geweest op de vieringen in Taizé, toen nog 
met frère Roger. Haar man heeft ook verschillende keren een reis naar Taizé 
georganiseerd. Dat deed hij vanuit de parochie van de Oud-Katholieke kerk in 
Hilversum, daar was hij pastoor.  
Mevrouw van Ditmarsch mailde dat ze nog veel lectuur had liggen over Taizé, 
onder andere met liederen en gebeden, en of wij daar als Taizé-groep 
belangstelling voor hadden. Ook had zij nog een mooi kleed in de kleuren van 
Taizé, deze zal te zien zijn bij de volgende Taizé-Viering op 29 mei.  
Via deze weg willen wij mevrouw van Ditmarsch hartelijk bedanken voor de 
lectuur en het kleed.  
Taizé-cie. 
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Het adressenboekje en de PGV app 
Het wordt nog regelmatig gebruikt, het adressenboekje van de Petrakerk waarin 
alle gemeenteleden met hun contactgegevens werden vermeld. Helaas, zo’n 
boekje verouderd en een nieuwe versie kunnen we niet meer op dezelfde manier 
maken, we zouden dan aan elk gemeentelid om toestemming voor vermelding 
moeten vragen. Gelukkig is er een alternatief, de PGV app. Het uitgangspunt van 
die app is “opt-in”. Je kan zelf bepalen of je je aanmeldt en welke informatie je 

deelt in je profiel. De 
app is tegelijkertijd 
alleen toegankelijk voor 
gemeenteleden, een 
veilige omgeving dus.  
Om wat van het oude 
adressenboekje terug 

te halen is het wel wenselijk je profiel zo compleet mogelijk te maken. Hiermee 
kunnen we elkaar makkelijker vinden om, bijvoorbeeld, een kaartje te sturen, of 
met een telefoontje of mailtje een afspraak te maken voor een bezoekje. Je kan 
ook je geboortedatum vermelden als je prijs stelt op een verjaardagkaartje.  
Als je hulp nodig hebt bij het installeren van de app, of het complementeren van 
je profiel, stuur een mailtje naar zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl.  
 

Bericht voor eindexamenkandidaten en hun ouders 
Doe jij of doet je zoon/dochter dit jaar eindexamen? 
Spannend, heel veel succes gewenst! Wij leven graag 
met je mee. Geef daarom je adres door aan Ageeth 
Kroon, e-mail kroonageeth@gmail.com of telefoon (06) 
57 14 99 44.  

 
Nieuwe aflevering van de Podcast 'Zin' 
Deze week is er weer een nieuwe aflevering van de podcast 'Zin' online gekomen. 
Dit is alweer de zevende aflevering van de podcast waarin gemeenteleden aan 
het woord komen. Zij spreken aan de hand van een, voor hen belangrijke zin uit 
te bijbel, over wat hun leven zin geeft. In deze aflevering komt Margreet aan het 
woord. Margreet vertelt aan de hand van psalm 139 hoe het voor haar is dat ze 
door God echt gekend wordt. Dat ze zich gekend weet door God geeft haar de 
ruimte om te leren, te twijfelen en het soms niet te weten. Ook wil ze in haar werk 
andere mensen de ruimte geven om echt zichzelf te zijn. Om de podcast te 
beluisteren kunt u hier klikken. Ook staat er een verwijzing op www.petrakerk.nl  
en is de podcast te vinden via Spotify. 
 
Nieuw mobiel nummer voor de beheerder van ZuidWest  
Vanaf nu ben ik bereikbaar op mijn nieuwe nummer: (06) 35 60 44 91. 
Graag mijn oude nummer niet meer gebruiken voor kerkelijke 
aangelegenheden. 
Reiny Bleijenberg 
 

mailto:zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl
mailto:kroonageeth@gmail.com
https://anchor.fm/marije-stegenga/episodes/Zin-aflevering-7-Margreet-e1hdt32
http://www.petrakerk.nl/
https://www.istockphoto.com/nl/foto/honingbij-met-facetogen-gm1176338416-327927321
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Tweede zangmiddag  

 
Zondag 15 mei a.s. om 14.30. Inloop vanaf 14 uur. 

 
Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal. 

 
Liedwensen kunnen tot 8 mei a.s. ingediend worden bij koster Reiny.   

E-mail zw-koster@pkn-veenendaal.nl - telefoon (06) 35 60 44 91. 
 

 
 

 
De Veense Alledagkerk 
Iedere eerste en derde zaterdag van de 
maand is de Oude Kerk op de markt open 
voor rust, bezinning en ontmoeting. Van 
12.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur is er een korte 
samenkomst onder leiding van één van de 
Veenendaalse voorgangers.  
Na het welkom en de schriftlezing wordt een korte overdenking gehouden. De 
samenkomst wordt omlijst door muziek. Na de zegengroet is er gelegenheid om 
met elkaar na te praten met koffie en thee. De voorgangers tijdens de 
samenkomsten zijn afkomstig uit verschillende kerken en gemeenten die het 
apostolicum onderschrijven. Ook de musici zijn afkomstig uit verschillende 
kerken.  
 

7-5-2022 ds. P. (Panc) Vermaat Hervormd (HGV) 

21-5-2022 ds. M.W. Westerink  Hervormd (HGV) Julianakerk 

4-6-2022 Nico vd Voet Hervormd (HGV) 

18-6-2022 Maria Meijer Parochieel voorganger RK-kerk 

2-7-2022 ds. J.A. (John) Boogaard PGV 

 

mailto:zw-koster@pkn-veenendaal.nl
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Muziektheater Kees Posthumus 
De muzikale voorstelling ‘Alle 7 goed’ is een actuele 
voorstelling over de zeven werken van 
barmhartigheid. Verhalenverteller Kees Posthumus 
en accordeonist Dirk Overbeek presenteren in 
zeven delen de werken van barmhartigheid voor 
mensen van hier en nu. Natuurlijk, de zeven werken 
van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld 
tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. 
Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. 
Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. 1 mei 2022 in de 
Petrakerk 20.00 uur. 
Kaarten bestellen: www.zingenindekerk.nl/kees-posthumus of via de website 
www.petrakerk.nl ‘kaarten bestellen’. Volwassenen € 7,50. Kinderen € 3,50. 

http://www.zingenindekerk.nl/kees-posthumus
http://www.petrakerk.nl/
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Jonge bezorgers voor Samen Een 

 
Voor in de wijk rondom ’t centrum, Achterkerkstraat, Brouwersgracht, Kees 

Stipplein, Scheepjeshof, Zandstraat en nog wat straten er omheen zoeken wij 
met spoed een jonge bezorger die wel een klein zakcentje wil bijverdienen. De 

totale wijk bestaat uit ongeveer 50 adressen.  
 

Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor. 
 

Als je denkt: dit lijkt me wel wat…… Geef je dan op per telefoon of mail, maar 
als je eerst meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of Lidy op het 

Kerkelijk Bureau.  
 

Telefoon (0318) 595 203. E-mail kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl. 
 

 
Kijkcijfers onlinedienst 17 april 2022 
Direct 156, Opname 75 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

