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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag groen 
27 Februari 2022 Quinquagesima de (ongeveer) 50e dag voor Pasen ook wel 
zondag Esto Mihi, dat is: 'Wees voor mij een rots'.  
Woensdag begint de 40dagentijd, genoemd naar de veertig werkdagen dat er 
gevast werd ter voorbereiding op het Paasfeest. Vanaf volgende week is de 
kleur paars. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer en 
mevrouw Hoefakker, Weverij 158, zij waren 23 februari 60 jaar getrouwd! 
 

Afscheid ds. Loes Kraan 
Deze zondag  27 februari nemen we  in de dienst afscheid van ds. Loes Kraan, 
onze ambulant predikant. In de complexe en uitdagende tijd van de 
coronapandemie heeft Loes Kraan  een inspirerende  inbreng gehad in ons 
pastoresteam.  We danken haar voor alles wat zij voor ons als wijkgemeente 
ZuidWest heeft betekend en wensen haar Gods zegen op de weg die zij verder 
gaat. 
 
Aswoensdag 
Woensdag 3 maart is er  om 19.30 uur in de Petrakerk een Aswoensdagviering. 
Het is de eerste viering in deze Veertigdagentijd en de start van de vastentijd. 
We gaan op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. We gedenken op deze 
Aswoensdag dat we kwetsbaar zijn, “stof van de aarde”. Het is een meditatieve 
viering met een schriftlezing, enkele liederen, stilte, gebed, en  voor wie wil is er 
de mogelijkheid een askruisje te ontvangen. Het is voorbereid door Karin de 
Jonge, coördinator van de Open Kerk, en ds. Coby de Haan. Adrie Okker is 
organist. 
In de dienst wordt  ook één van de 14 kruiswegstaties uitgelicht. Deze 
kruiswegstaties zijn tot en met Pasen in de Petrakerk te zien tijdens de Open 
Kerk. Ze zijn gemaakt/te leen gekregen van gemeenteleden. Heel 
indrukwekkend! Kom kijken, en laat ze op je in werken. Ze helpen je om stil te 
staan, zelf stil worden bij de weg die Jezus voor ons is gegaan. 
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 

 

Zondag 27 februari - Collecte 
Werelddiaconaat  
Bangladesh - Veilig koken en meer 
inkomen voor vrouwen 
In Bangladesh koken de vrouwen veel op 
houtovens. Deze zijn duur, gebruiken veel 
hout en de rook veroorzaakt 
gezondheidsproblemen. Een vernieuwd 
kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar 
zet bovendien de helft van het verstookte 
hout en groenafval om in biochar. De 
vrouwen vermengen dit met organische 
mest van hun vee en verkopen de biochar 
als natuurlijke bodemverrijker. De biochar 
vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt water langer vast - een groot 
voordeel in droge periodes. De biochar levert daardoor een belangrijke bijdrage 
aan een hogere voedselproductie. Heel belangrijk in een land waar de 
voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door overstromingen of juist door 
droogte. 
  Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in 
Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. 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. vrouwen Bangladesh. 

mailto:drs.jdehaan@gmail.com
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Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
Nieuwe aflevering van de Podcast 'Zin' 

In januari zijn we vanuit de werkgroep VIS (verdieping, 
inspiratie en samenkomen) gestart met het maken van de 
podcast Zin. Misschien heeft u al een paar afleveringen 
geluisterd? Deze week is er een nieuwe aflevering online 
gekomen. In deze aflevering komt Laurens aan het woord. 
Laurens zit in de vijfde van de middelbare school en vertelt 
aan de hand van Mattheus 16 over het belang van 

vriendschap. Ook vertelt hij hoe geaccepteerd en welkom hij zich voelt in de 
kerk. Inspirerend om hem hier over te horen!  
U kunt de podcast gewoon op uw PC of telefoon beluisteren. Via de QR code 
hierbij kunt u de website vinden waar de podcast op staat. Ook staat er een 
verwijzing op www.petrakerk.nl en is de podcast te vinden via spotify; als u 
binnen spotify zoekt op de woorden  'Zin' en 'Marije'.   
 
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.  
 

 

 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is op zoek naar een penningmeester. 
De penningmeester is een ouderling-kerkrentmeester die zich vooral bezig 
houdt met het beheer van de financiën van de Protestantse Gemeente te 
Veenendaal (PGV).  
De voornaamste taken bestaan uit het adviseren van het CvK over het financieel 
beleid, het opstellen van de begroting en jaarrekening. Het Kerkelijk Bureau 
voert de dagelijkse administratie waar de penningmeester toezicht op houdt. 

http://www.kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh
http://www.petrakerk.nl/
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Ben jij die man of vrouw met ervaring in financiële administratie die een aantal 
uren per week kan en wil besteden aan het financiële wel en wee van de PGV? 
Voor meer informatie: scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl 
 

   
 
 
 

  

mailto:scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl
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Vanuit de wijkkerkenraad: 
 
Weer zonder beperkingen naar de kerk! 
Na bijna 2 jaar kunnen we deze zondag weer voor het eerst zonder uitnodiging 
en registratie naar de kerk. Voor sommigen een verademing, voor sommigen 
ook best spannend. De banken en stoelen zijn weer in de normale opstelling 
geplaatst. U mag weer gewoon naast elkaar plaatsnemen als u dat wilt. Voor 
mensen die toch nog graag wat afstand houden, zal het vak met de korte 
banken gereserveerd blijven. Een mondkapje dragen hoeft niet meer. 
Wat wel blijft is dat we u vragen thuis te blijven als u coronagerelateerde 
klachten heeft. We schudden ook nog geen handen. We blijven zorgen voor een 
goede ventilatie. De koffie zal weer als vanouds vanachter de bar geschonken 
worden. Het zal wellicht weer even wennen zijn, maar we hopen dat iedereen 
zich weer welkom weet in de kerk! 
 
Bevestiging ambtsdragers 
We zijn heel blij dat Christine van den Ham - van Manen bereid is 
jeugdouderling te worden. Haar bevestiging zal plaatsvinden op zondag 10 april 
a.s. Bezwaren hiertegen kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 28 februari 
worden ingediend bij de scriba. Maar we hopen natuurlijk dat u net zo blij bent 
als wij dat Christine haar steentje wil bijdragen aan het jeugdwerk binnen onze 
gemeente! 
De bevestiging van Leo van Berkel als ouderling-kerkrentmeester is uitgesteld 
naar 10 april, zodat Christine en Leo samen in één dienst bevestigd kunnen 
worden. Dat wordt dan een feestelijke dienst op Palmzondag! 
 
Met een hartelijke groet, 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
40-dagentijd 2022: alles komt goed?! 
‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, maar dat is misschien niet voor 
iedereen gemakkelijk om te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop 
zijn, door er voor elkaar te zijn. In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven 
van Jezus. Hij inspireert ons. Hij geeft ons hoop. En door er voor elkaar te zijn, 
geven we de hoop van Pasen door. Van 2 maart tot 16 april komen wij als 
gemeente samen in actie voor het goede doel. 
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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; zie 

onderstaande tabel. Graag extra aandacht voor de Paaskaarsen: deze kunnen 
besteld worden tot en met 9 maart: wees er op tijd bij! 
Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het 
vastenproject, via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van 
Vastenproject ZuidWest. 
Wij hopen op – en wensen jou/u alvast – een inspirerende periode! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 

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 

Inschrijven vanaf: 2 maart 
Inschrijven tot: 13-20-27 maart en 3 april 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2022
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volgende donderdagen: 17, 24 en 31 maart en 7 april. 
Schrijf uiterlijk de zondag ervoor in. 

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 10:00-10:30u  
Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal 

 
 
 
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. De kaarten liggen achter in de kerk en mag 
u meenemen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Alina Keijman 
(Alinakeijman@hotmail.com) 
 
 
 

mailto:Alinakeijman@hotmail.com
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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. 
 
Kijkcijfers onlinedienst 20 februari: 
Direct  237, Opname 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

