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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.  
 
Vijfde zondag in de 40 dagentijd 
Het Latijnse woord ‘judica’ [joe-di-ka] betekent: “Oordeel, spreek recht”. In Psalm 
43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft 
vragen wij God om recht te doen. 
 
Zomertijd 
Vergeet u het niet? De dienst begint weer een half uurtje eerder, 
om 9.30 uur! 
 
Eerste collecte 
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van 
Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel 
kinderen zijn op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet 
regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en 
mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond-
komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en 

lichtrekening niet betalen.  
De christelijke organisatie Bethania, partner-
organisatie van Kerk in Actie, wil in de levens van 
deze kinderen en ouderen verandering brengen. In 
hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun 
huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor 
psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en 
buitenactiviteiten en elke maand worden de 
verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil 
Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en 
sociale groei van kinderen in gevaar wordt 
gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet 
Bethania de meest kwetsbare ouderen in de 
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dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. Met deze 
collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in 
Moldavië.  
Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op: NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. projectnummer W 015101. Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
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 20:9-19, over de werkers in de wijngaard en 
hun leidinggevenden. De wijngaard wordt verbeeld met een (oude) wijnrank en 
druiven. De wijnbouwers dulden geen leiders en ranselen hen af. De Zoon, de 
erfgenaam, werd zelfs gedood. Maar Hij werd de hoeksteen, afgekeurd door de 
bouwers, het Leven overwint! 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Ubing-Derksen Anker 5. 
 

 
Afkondiging van overlijden 

 
In de avond van zondag 27 maart overleed Gert Stolk. Na moeizame laatste 

weken is hij thuis, in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, gestorven. 
Gert is 80 jaar geworden. 

Zaterdag 2 april is de afscheidsdienst om 12 uur in crematorium De Linge in 
Tiel, Medelsestraat Oost 20. Daarna is er gelegenheid tot condoleren. 

Wij wensen zijn vrouw Bets, de kinderen Marcel en Esther, hun partners en de 
kleinkinderen veel sterkte toe. 

 

 
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 ook namen 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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PGV helpt Oekraïne 
Woensdag 23 maart zijn wij als groep van coördinatoren van de PGV (ZuidWest 
en De Open Hof) bij elkaar geweest voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. We 
hebben een update gekregen van ‘Platform Veenendaal voor Oekraïne’ over de 
stand van zaken. 
Wat betreft de eerste levensvoorwaarden - onderdak, kleding, gezondheidszorg, 
werk/school - loopt de coördinatie via de Gemeente Veenendaal. Op hun website 
https://www.veenendaal.nl/oekraine kun je je aanmelden als vrijwilliger en kun je 
zien aan welke spullen op dit moment behoefte is voor het inrichten van de vier 
locaties in Veenendaal waar vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. 
In tweede instantie wordt aangegeven, dat er behoefte is aan activiteiten en 
(onderlinge) ontmoeting. Vooral voor de kinderen wordt hieraan gedacht en wij 
denken dat de PGV hierin een rol zou kunnen vervullen. Door het houden van 
inloopochtenden of -middagen, voor ontmoeting en het geven van pastorale zorg. 
De binnentuin van ZuidWest zou gebruikt kunnen worden voor het organiseren 
van activiteiten voor de kinderen. Ook kan gedacht worden aan het aanbieden 
van kerkzalen zodat Oekraïners de mogelijkheid hebben hun eigen liturgische 
vieringen te houden. 
Het is nog onduidelijk waar écht behoefte aan is. Die informatie zal in de eerste 
plaats van de Oekraïners zelf moeten komen. Het plan is nu om alvast de 
mogelijkheden te inventariseren, die de PGV aan zou kunnen bieden, zodat we 
enigszins voorbereid zijn als daar behoefte aan blijkt te zijn. Daarvoor zijn mensen 
uit onze gemeenten nodig, die zich willen inzetten, de mensen willen ontvangen 
en er voor hen willen zijn. Ook zouden we graag willen weten of er mensen in 
onze wijkgemeenten zijn, die al eens te maken hebben gehad met (of mogelijk 
een professionele achtergrond hebben in) het omgaan met mensen met een 
traumatische ervaring. 
Als u mee wilt doen, dan kunt u zich aanmelden bij één van de onderstaande 
coördinatoren via hun e-mailadres of telefoonnummer. We horen dan ook graag 
wat u eventuele inbreng is. Denk niet te bescheiden over wat u zou kunnen doen. 
Alleen samen met elkaar kunnen we er wat van maken. 
Met een hartelijke groet, coördinatoren Hulp aan Oekraïense vluchtelingen  
Berry Veenhof (ZuidWest), zw-ouderling-bo2@pkn-veenendaal.nl, 06-53704055;  
Margreet Hagelstein; Peter van Krugten (De Open Hof), pjvankrugten@hetnet.nl,  
06-26346439. 
 
Vastenactie 2022 
De vastenactie is in volle gang, meedoen kan nog! Op Marktplaats Zuidwest (zie 
https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/) staan verschillende mooie 
aanbiedingen waarop geboden kan worden. Bied er dus op los met het formulier 
(via https://www.petrakerk.nl/markt-bieden).Volgende week donderdag vindt de 
laatste Sobere Soepmaaltijd plaats; inschrijven kan dit weekend nog. Let op: op 
zaterdag 2 april kunnen de bestelde Paaskaarsen, eieren en viooltjes tussen 9 en 
13 uur worden afgehaald. Daarnaast zijn ter plaatse de overheerlijke baksels van 
onze thuisbakkers te koop en kan er meer informatie verkregen worden 

https://www.veenendaal.nl/oekraine
mailto:zw-ouderling-bo2@pkn-veenendaal.nl
mailto:pjvankrugten@hetnet.nl
https://www.petrakerk.nl/marktplaats_zuidwest/
https://www.petrakerk.nl/markt-bieden
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over/geboden worden op de aantrekkelijke aanbiedingen op Marktplaats 
Zuidwest. Komt dus allen zaterdag langs en trakteer uzelf/jezelf dit weekend op 
bijvoorbeeld een heerlijke taart of breng persoonlijk een bod uit!  
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 o.v.v. Vastenproject ZuidWest. 
We hopen dat we op jouw/ uw steun kunnen rekenen! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 

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 (ACTIE GESLOTEN) 

Op 20 maart heeft er een uitdagende en 
plezierige pubquiz plaats gevonden. 

 

Sobere soepmaaltijd  

We delen de maaltijd en een moment van 
bezinning met elkaar. De laatste mogelijkheid 
voor deze maaltijd is op donderdag 7 april.  

Inschrijven kan nog tot 3 april. Sobere 
soepmaaltijd 7 april in Het Trefpunt 
van 18 tot 19 uur. 

Eieren & Viooltjes (INSCHRIJVING GESLOTEN) 

Tot 25 maart konden er kakelverse eieren en 
vrolijke viooltjes besteld worden. 

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! 

Baksels aanleveren: 2 april vóór 9 uur 
aan Dennenlaan 5. Baksels te koop: 2 
april vanaf 9 uur 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 tot 10 april. 
Afhalen van de producten en het 
afnemen van de diensten in onderling 
overleg. 

Fietstocht (INSCHRIJVING GESLOTEN) 

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. 

Start fietstocht: 3 april tussen 10:30 
en 12:00 uur. Startpunt: Marterlaan 11, 
Veenendaal. 

http://www.petrakerk.nl/40_dagen_2022
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Tussenstand 

 
 
Commissie Gastvrouwen/Gastheren 
De kerkenraad heeft de commissie gevraagd om haar taak van vóór de Corona-
periode weer op zich te nemen. Inmiddels is het aantal gastvrouwen en gastheren 
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 1 keer 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 
 
Hartelijk dank 
Wij waren blij verrast afgelopen zondag de bloemengroet te mogen ontvangen 
vanuit de Petrakerk. Sinds begin dit jaar wonen wij in Veenendaal en voelen ons 
al aardig opgenomen in de kerkelijke gemeente. Een bezoekdame bracht eerder 
een bloemetje als welkom. Ook mocht Alina een aantal kaarten ontvangen van 
gemeenteleden. Wat fijn dat wij zoveel medeleven krijgen. Dat doet ons echt 
goed.  
Hartelijk dank, Alina en Frits Eefting 
 

mailto:ghorchner@planet.nl
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Oproep groene kerk 
Wie wil er meedenken over hoe we de tuin om de kerk groener en duurzamer 
kunnen maken, met meer biodiversiteit? Een tuin met meer planten en bloemen 
waar vlinders zich tegoed kunnen doen, met insectenhotels en nestkastjes als 
broedplaatsen voor vogels. Ook het afkoppelen van regenwater is misschien een 
mogelijkheid. Ook ideeën en enthousiast? Meld je dan aan! Liever eerst nog wat 
informatie dat kan ook!  
Suze Hörchner ghorchner@planet.nl en Coralinde Giel e.giel@telfort.nl. 
 
Paaszangavond in De Open Hof 
Op Eerste Paasdag is er een grote Paaszangavond in 
De Open Hof. Het begint 19.30 uur; de kerk is open 
vanaf 18.30 uur. Op het programma staat natuurlijk "U 
zij de glorie", maar ook "Sta op, een morgen 
ongedacht", "De Heer is waarlijk opgestaan", "Daar 
juicht een toon, daar klinkt een stem", "Christus onze 
Heer verrees" en tal van andere bekende Paasliederen. 
De begeleiding is op orgel, piano en trompet! Halverwege is er een korte pauze 
met koffie en thee. U en jij van harte welkom en... nodig je ook een ander uit? 
 
Kijkcijfers onlinedienst 27 maart 
Direct: 146. 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 
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