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Mededelingen 

Kleur van de zondag paars 
Het paars licht op deze zondag op tot rose. De kleur van boete en rouw mag 
even worden onderbroken door een glimlach (het licht van Pasen schijnt door 
het donker heen), we zijn op de helft van de voorbereidingstijd gekomen. 
 
Bij de bloemschikking: 
Met de bloemschikking volgen wij het oecumenische leesrooster (C-jaar) Het 
doorlopende thema is: van de dood (dor materiaal) naar het feest van het 
Leven.De lezing van deze zondag is Lucas 15:11-32.  De Vader met twee 
zonen. De ene zoon blijft trouw bij zijn vader (rechte takken magnolia) De 
andere zoon zet eerst de bloemetjes buiten maar keert terug (uitbundige takken 
magnolia) Beiden geeft de Vader een thuis! 
 
Eerste collecte: “Jong en oud ontdekken de kliederkerk”  

De eerste collecte op zondag 27 maart is bestemd 
voor het missionaire werk van de Protestantse 
Kerk.  
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt 
regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is 
een ideale plek voor gezinnen om samen op een 
creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te 
ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen 
vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-
alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om 
gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk 
duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. Steun het 

missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw 
bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
collecte Missionair werk. 
 Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer 
informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl 
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Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Eefting, Jac P Thijsselaan 98 
 

 
Afkondiging van overlijden 

 
Afgelopen dinsdag, 22 maart, overleed Tini Niks. Twee weken geleden moest 
zij, op vakantie in Portugal, met spoed geopereerd worden. Afgelopen weekend 
kon zij naar Nederland gebracht worden, waar ze verder verzorgd werd in het 
academisch ziekenhuis in Leiden. Daar is ze, toch nog onverwacht, dinsdag 
overleden. Tini is 74 jaar geworden. 
Komende zaterdag is de afscheidsdienst om 9.30 uur in de Petrakerk. Rond 
11.30 uur zal Tini bij Sieme begraven worden op natuurbegraafplaats Heidepol 
in Arnhem. Er is vanaf ongeveer 12.30 uur gelegenheid tot condoleren in het 
Van der Valkhotel Arnhem. 
Wij wensen Margreet en Erik, hun partners en de kleinkinderen veel sterkte toe. 
 

 
Meeleven 
Mw. M.G. (Marga) Ubing - Derksen, Anker 5, 3904 PJ, Veenendaal, is recent 

gevallen waarbij zij haar schouder heeft gebroken. Op het moment van schrijven 

(18-3) is de verwachting dat zij binnenkort een operatie zal ondergaan waarbij 

een kunstschouder geplaatst wordt. We denken aan haar en bidden haar Gods 

onmisbare nabijheid toe, 

 

De heer Gert Stolk ('t Kofschip 23, 3904 RM) heeft bewogen weken achter de 
rug. Hij werd voor pijnbestrijding in het ziekenhuis opgenomen, waar hij 
onverwacht met spoed geopereerd moest worden. Vorige week is hij 
thuisgekomen, maar hij gaat hard achteruit. De tijd met zijn vrouw Bets, de 
kinderen en kleinkinderen is kostbaar geworden. 
Laten we onze gedachten en gebeden naar hen uit laten gaan. 
 
Een nieuwe kanselbijbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals u wellicht weet, heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) in 
oktober vorig jaar een herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 
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uitgebracht: de NBV21. Het NBG omschrijft de NBV21 als “de nieuwe Bijbel 
voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland 
en Vlaanderen. Deze vertaling is de afronding van een zorgvuldig en 
gebalanceerd traject. We hebben dit gedaan omdat revisie nodig is en 
waardevol, en omdat we inzagen dat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te 
danken aan opmerkingen van alle betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet 
alleen de Bijbel vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de 21e eeuw.”  
 
Sinds deze week beschikken we over de Kanselbijbel NBV21, een exclusieve 
uitgave van de Bijbel. Het omslag is bekleed met een sterk linnen, waarin het 
eerste vers uit het evangelie van Johannes is gedrukt. De komende jaren zullen 
we er veel uit kunnen horen!  
Voor meer informatie over de NBV21, ga naar nbv21.nl 
Namens de wijkkerkenraad,  
Carla van Maasakkers, scriba   
 
Bijeenkomsten contactpersonen   

Let op: 

In het bericht in de Zondagsbrief van vorige week waren secties 1 en 2 

abusievelijk verwisseld. 

De juiste data zijn: 

Woensdag 30 maart, 19.30   Contactpersonen sectie 4  

Woensdag 6 april, 19.30   Contactpersonen sectie 2 

Donderdag 7 april, 19.30   Contactpersonen sectie 1 

Woensdag 21 april, 19.30   Contactpersonen sectie 3  

 

 

 
Beroepingswerk 
 
Beste gemeenteleden, 
Zoals u weet is de beroepingscommissie 
aan het werk gegaan om te komen tot een 
beroep op een predikant of proponent voor 
onze wijkgemeente. Bij de start van dat 
proces willen we u als gemeente betrekken door u/jullie in de gelegenheid te 
stellen tot het noemen van namen van door u geschikt geachte kandidaten. U 
kunt namen, voorzien van een korte motivatie voor 10 april sturen naar  
zw-beroep@pkn-veenendaal.nl. U mag namen ook op schrift inleveren bij een 
van de leden van de beroepingscommissie. 
 
We kijken uit naar uw reacties. 
Vriendelijke groet,   
De beroepingscommissie 
 

mailto:zw-beroep@pkn-veenendaal.nl
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Commissie Gastvrouwen/Gastheren 
De kerkenraad vroeg de commissie om haar taak van vóór de Corona-periode 
weer op zich te nemen. Inmiddels is het aantal gastvrouwen/heren wel 
behoorlijk uitgedund. Kortom er is versterking nodig. Elk gemeentelid, jong of 
oud is van harte welkom. Onder de last van deze taak zal vrijwel niemand 
bezwijken: Ongeveer 1x per maand heet u bij de ingang van de kerkzaal de 
kerkgangers welkom en overhandigt hun de orde van dienst. Het Zondagskind 
assisteert u. 
Lijkt u dit een aardige taak, meld u dan bij Gerard Hörchner, Tel. 0318-513613 
óf ghorchner@planet.nl. 
Namens de commissie Gastvrouwen/Gastheren 
Gerard Hörchner 
 

mailto:ghorchner@planet.nl
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Tentoonstelling ‘lijden verbeeld’ in de Bibliotheek,  
Een project van de Westerkerkmuziek.  

Werken rond de thema’s piëta en stabat 
mater en het lijden in het algemeen. Met 
werk van o.a. Arnhemse kunstenaar 
Rinke Nijburg, Veenendaalse 
(amateur)kunstenaars en kunstenaars 
van het kunstatelier De Bombardon. 

Te zien van 22 maart – 9 april in de 
Cultuurfabriek. 
 
 
Vastenactie 2022: doe(t) jij (u) ook mee?! 
De vastentijd is inmiddels halverwege en we hebben al verschillende acties achter 
de rug. Acties waarin bijvoorbeeld samenzijn, creativiteit en bezinning centraal 
stonden & die tegelijkertijd voor een mooie start-opbrengst hebben gezorgd. 
 
Desalniettemin willen we jouw/uw aandacht, want er zijn nog verschillende andere 
leuke acties. Wanneer je/u nog niet hebt/heeft meegedaan: het kan nog!   
 
Op Marktplaats Zuidwest (https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/) staan 
verschillende mooie aanbiedingen vermeld waarop geboden kan worden. 

- Autowassen 
- Auto-interieurbehandeling 
- Auto polijsten 
- Bonensoepen 
- Circuittraining 
- Een prachtig schilderij 
- Schmincken & glittertattoo’s op een kinderfeestje 
- Een complete keuken 

 
Bied er dus op los via dit formulier: https://www.petrakerk.nl/markt-bieden!  
 
Daarnaast is er nog plek bij de Fietstocht en kun(t) je (u) meebakken voor het 
goede doel via Heel Zuidwest Bakt. 
 
Mocht je/u een geldbedrag over willen maken voor het vastenproject, gebruik dan 
graag het volgende bankrekeningnummer: 
NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 
Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest. 
 
We hopen dat we op jouw/ uw steun kunnen rekenen! 
 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 

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


6 

 

 

Wat houdt het in? Hoe werkt het?  
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022  

Paaskaarsen (ACTIE GESLOTEN) 

- Tot 9 maart was het mogelijk om 
sfeervolle paaskaarsen te bestellen met 
aansprekende reliëfs. 

Afhalen op: 2 april aan Dennenlaan 
5 

Bingo! (ACTIE GESLOTEN) 

- Op 18 maart heeft er een ouderwets 
gezellige bingo plaats gevonden. 

 

Dansmarathon (AFGELAST) 

- Helaas hebben we, vanwege 
onvoldoende aanmeldingen, de 
swingende dansmarathon moeten 
annuleren.  

 

Online Pubquiz  (INSCHRIJVING GESLOTEN) 

- 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: 20 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 volgende 
donderdagen: 17, 24 en 31 maart en 7 
april. Schrijf uiterlijk de zondag ervoor 
in. 

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

(aan)bieden vanaf: 2 maart 
(aan)bieden tot: 10 april 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2022
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- Van 2 maart tot 10 april kan er online 
worden aangeboden en kunnen er 
biedingen worden uitgebracht.  

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 
10:30-12:00u  
Startpunt: Marterlaan 11, 
Veenendaal 

 
 
 
 
Tussenstand: 
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Update vastenactie 2021  
 
Vorig jaar was de opbrengst voor de vastenactie 
bestemd voor de inrichting van de tuin bij het nieuwe 
complex op de plek waar voorheen onze kerk aan de 
Goede Reede stond. In dit gebouw zijn 32 
appartementen/studio’s beschikbaar voor mensen 
met een handicap. Een aantal daarvan wonen nu nog 
op de Kaardenbol of Onze nieuwe Weg. De komende 
2 weken is het zover en gaan zij verhuizen naar de 
nieuwe locatie. De tuin is door de projectontwikkelaar 
al voorzien van de nodige planten. Wij hebben nu het 
plan opgevat om de gelden van de vastenactie te 
besteden aan een maar mooie houten banken zodat 
de bewoners hier bij mooi weer lekker buiten kunnen 
zitten. Uiteraard zullen wij op de banken vermelden 
dat deze zijn aangeschaft uit de gelden van de 
Vastenactie van wijkgemeente ZuidWest. De banken 
zijn recent besteld en helaas zit hier de nodige levertijd op. Bijgaand treft u de 
foto aan van het mooie gebouw en namens de bewoners willen wij u nogmaals 
bedanken voor de royale gift. 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 

Kijkcijfers onlinedienst 20 maart: 
Direct: 167        Opname: 55 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

