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Mededelingen 
 
Kleur van de zondag : Wit 
Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en is ontleend aan het eerste vers van 
Psalm 66: “Juicht Gode, gij ganse aarde”. Sinds de dag dat Jezus is opgewekt 
uit de dood moet de aarde daarover jubelen. 
 
Doopdienst 
Voor het eerst sinds lange tijd kunnen we weer in de Petrakerk dopen. Deze 
zondag wordt de doop bediend aan Rafael, zoon van Nina en Arend-Jan van 
Zanten, broertje van Jairo.  
Dit keer hebben we dan ook gasten in de kerk. Zij zijn uitgenodigd voor de doop 
van Rafael. 
De kinderen van de kerk zullen op creatieve, digitale wijze  de dopeling welkom 
heten. Zo jong als de Rafael is, ook hij hoort er bij! 
Laat u, jij ook weten dat Rafael welkom is. Stuur Nina en Arend-Jan  een kaartje 
en feliciteer hen op deze wijze met de doop van hun kind. Zo kunnen wij als 
gemeente laten zien dat we er voor elkaar zijn, en ons met elkaar in geloof 
verbonden weten. Hun adres is: Larikslaan 10 3904 LB Veenendaal. 
 
Bloemengroet, meeleven 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar mevrouw van 't Hoog, Fregat 34. 
Zij is onlangs geopereerd wegens darmkanker. Een ingrijpende operatie waar zij 
gelukkig goed van herstelt. Helaas is er nog nabehandeling nodig. Die gaat zij 
met vertrouwen in, maar het is natuurlijk geen sinecure. 
 
Gea Bloemendal (Paganinistraat 3, 3906 BC) heeft hartklachten. Ze krijgt nu 
onderzoeken en kan fysiek niet veel. Ze maakt zich ook zorgen over de 
mogelijke gevolgen hiervan. 
Een kaartje wordt gewaardeerd. Voor een kop koffie drinken is ze ook zeker te 
porren 
. 
Bij meneer Chung (Marsmanlaan 39, 3906 XE) is longkanker geconstateerd. 
Eén dezer dagen hoort hij meer over de mogelijkheden voor behandeling. Het is 
een verdrietig bericht voor hem en zijn vrouw en kinderen 
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. 
Truus van Manen, (Clematis 22, 3904 LR) heeft een vervelend ongeluk gehad.  
Ze ligt in het ziekenhuis en is geopereerd. De verwachting is dat ze binnenkort  
naar huis mag. Dan volgt er voor haar nog een lange weg van herstel en 
revalidatie. We wensen Truus beterschap. 
 
Laten we deze mensen en anderen die ziek zijn en zorgen hebben gedenken in 
onze gebeden en met aandacht omringen! 
 
 
De PGV app 
De nieuwe Ontdek knop is een belangrijke toevoeging aan de app. De groepen 
worden daardoor meer zichtbaar. Dat brengt ons als werkgroep ook op het punt 
om de groepen in de app wat meer te gaan organiseren.  
 
• De hoofdgroep is PGV Veenendaal, eigenlijk geen groep maar de home 

page van de app. Het gecombineerde logo geeft ook aan dat deze pagina 
bedoeld is voor beide wijken: ZuidWest en Open Hof. Als werkgroep kunnen 
we die pagina ook niet beheren. 

o Berichten die u in deze groep plaatst zijn dus zichtbaar voor de hele 
PGV en moet daarom beperkt gebruikt worden met alleen 
bovenwijkse berichten. 

• We hebben een nieuwe groep aangemaakt: ZuidWest, Hierin zijn 
opgenomen alle ZuidWest gemeenteleden, die zich aangemeld hebben in 
de app. Als er een beheerder bij de Open Hof is aangesteld wordt voor die 
wijk ook een groep aangemaakt. 

o We willen deze groep gebruiken voor het sociale contact, dus als u 
iets interessants of leuks te melden heeft over een evenement dat 
de wijk ZuidWest betreft. 

o Berichten die in deze groep geplaatst worden komen dus alleen bij 
de gemeenteleden van ZuidWest. 

• Wat meer organiseren betekent ook meer aandacht voor de naamgeving 
van groepen zodat u met de Ontdek knop beter de groepen kan selecteren : 

o De groep Kerkenraad wordt ZW-Kerkenraad. 
o De groep Werkgroep wordt PGV-app beheer. 
o De groep Voorzitters wordt ZW-Voorzitters. 
o Kortom als u een nieuwe groep aanmaakt richt de naam dan op die 

manier in  
 
Een tip voor de groepsbeheerders: Als u het aantal berichten in een groep wilt 
beperken kunt u als groepsbeheerder instellen dat u, als beheerder, alleen 
berichten kunt plaatsen. De groepsleden kunnen dan alleen reageren op die 
berichten maar zelf geen nieuwe berichten plaatsen. 
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Een tip voor groepsleden: In uw profiel kunt u bij instellingen aangeven voor 
welke groep u een meldingen wilt ontvangen. Als u dus niet wilt dat uw telefoon 
voortdurend piept vanwege nieuwe activiteiten stel dit dan in. 
 
Meivakantie 
Ik heb vakantie van 26 april tot en met 3 mei. We gaan even uitwaaien aan de 
Zeeuwe kust. 
Bij pastorale vragen graag contact opnemen met onze scriba Carla van 
Maasakkers. 
Ds. Coby de Haan 
 
Kijkcijfers onlinedienst 18-04-2021:  
Direct 271, Opname 102 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 
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