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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: Paars 
 ‘Hosanna in den hoge’ Psalm 118  
De kleur van ingetogenheid, voorbereiding, tot wij na deze weken het wit zien 
van Gods trouw 

 
Groet vanuit de gemeente 
Gaat naar de heer C. Kroes. De heer Kroes is op zeer hoge leeftijd en ernstig 
ziek. 
 
Meekijken op je "paasbest" 
Ook de dienst op Paasmorgen zal een online-dienst worden. Aan het einde van 
de dienst wil ds. Coby de Haan graag laten zien hoe we deze diensten vanuit 
onze eigen omgeving beleven. Daarom hierbij een oproep om een foto te maken 
van hoe je met elkaar, of alleen, de online-diensten bekijkt. Als je dat wil delen 
natuurlijk. Van die foto's maken we dan een collage die we aan het eind van de 
dienst tonen. Omdat daar enige voorbereiding voor nodig is de tip om hiervoor 
de PalmPasen dienst van a.s. zondag voor te gebruiken (Let op: aanvang 9:30 
uur). Stuur je foto vervolgens naar zw-beamteam@pkn-veenendaal.nl 
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Vanuit het moderamen 

Binnen het moderamen hebben we gesproken over hoe we in deze angstige en 
vreemde tijd toch met de gemeente kunnen blijven communiceren en 
informeren. Het verbonden blijven met elkaar is van essentieel belang. We 
zullen dit doen via de site en Samen Een maar willen dit nu ook doen via de 
zondagsbrief. 

Hoewel de meeste activiteiten stilliggen wordt er door de mensen in het 
pastoraat hard gewerkt om via de telefoon en mail contact met u te houden. Als 
u vragen hebt, ergens behoefte aan hebt of hulp goed kan gebruiken kunt u 
contact opnemen met de mensen in het pastoraat. Gelukkig wordt er ook veel 
aandacht besteed door de werkgroep Jeugd&Jongeren aan het contact houden 
met de jongeren en een mooie voorbeeld hiervan is de actie met de 
palmpaasstokken. 

Afgelopen zondag heeft Tineke in een mooie, ingetogen dienst afscheid 
genomen van onze wijkgemeente en heeft Henk Wijnberger mooie woorden 
gesproken. Uiteraard zullen we iedereen in de gelegenheid stellen om op een 
later tijdstip persoonlijk afscheid te nemen. Per 1 april is ds. Loes Kraan ons 
pastorale team komen versterken. Het is vreemd om op deze manier te starten 
en haar ook zo welkom te heten. Het pastorale team is intussen begonnen met 
het verdelen van de werkzamen en zullen u hier later verder over informeren, 

Persoonlijk heeft het overlijden van Hanneke van Schuppen mij, maar ook de 
andere leden van het moderamen, zeer geraakt. Hoewel we wisten dat herstel 
niet meer mogelijk was komt het nieuws toch hard aan. We moeten afscheid 
nemen van een zeer betrokken gemeentelid en zij heeft enorm veel voor onze 
wijkgemeente gedaan en betekend. 

Helaas hebben we gisteren moeten besluiten dat we het Heilig Avondmaal de 
komende tijd niet kunnen vieren. Onze predikanten hebben gekeken naar 
allerlei mogelijk andere vormen voor het vieren van de Maaltijd maar we zijn met 
lekaar tot de conclusie gekomen dat je dit ook vooral samen moeten doen en we 
kijken dan ook uit naar het moment dat we dit weer samen mogen en kunnen 
doen. 

Alleen door naar elkaar om te zien en bidden voor elkaar om een goede gezond 
komen we deze moeilijke tijd door 

Afsluitend zou ik u de woorden van onze minister president mee willen 
geven....... HOU VOL  
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Zendingscollecte: Jongeren doorleven het 
paasverhaal 
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al 
vaak gehoord. Komt de boodschap van 

Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, 
ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met  
‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren 
een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit 
het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties 
als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en 
troost. Een deel van de opdrachten speelt zich 
buiten af, de ontknoping vindt plaats op 
paasmorgen. 
Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden 

afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
Maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 0414 1414 15 t.n.v. Jeugdwerk 
Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

 
Palmpasen, 5 april 
Zondag 5 april – Palmzondag – willen we laten zien hoe de kinderen hun 
palmpasenstokken thuis hebben gemaakt aan de hand van opgestuurde foto’s.  
Ds. Kees Visser, die voorgaat in deze dienst, wil die digitale optocht aan het 
begin van de dienst doen, na de gebruikelijke opening. 
We danken nu al de kinderen, de ouders en de leiding van de Nevendienst voor 
hun creatieve inzet! We zijn benieuwd naar hun resultaat.  
Meer informatie vindt u op de website, pagina Activiteiten 

 
Tenslotte 
Omdat veel van de berichtgeving de komende tijd digitaal gaat, zullen er 
mogelijk mensen zijn, die nauwelijks informatie tot zich krijgen. (Denk aan hen 
die geen internet hebben of niet weten hoe dit goed te gebruiken).  
Graag roepen wij u op om om te zien naar mensen in uw omgeving die hulp 
nodig hebben en zo nodig hun naam door te geven aan de contactpersoon of 
ouderling in uw wijk. 
Op de website vindt u ook meer informatie over www.nietalleen.nl een aktie die 
gecoordineerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederland en de 
Evangelische Omroep. 

 

file:///C:/Users/Esther/Desktop/Zondagsbrief/www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
http://www.nietalleen.nl/
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Gebeds-estafette COVID-19 
Een aantal christenen uit diverse 
kerken hebben het initiatief genomen 
om een gebedsactie te starten die dag 
en nacht doorloopt. Deze actie begint 
op maandag 6 april om 00.00 uur. 
Door de regels die de regering in deze 
coronatijd heeft opgesteld, zijn veel 
mensen thuis en kunnen niet bij elkaar 
komen. Wat ons wel verbindt met 
elkaar is gebed. Als christenen bidden 
wij voor onze medemens, overheid en 
zorgverleners. Wij geloven in de 

kracht van gebed en willen dit op deze manier continue en eenparig doen. We 
leven in een uitzonderlijke tijd. 
Doe mee en meld u aan via contact@24uurbiddenvoorveenendaal.nl 
De deelnemers kiezen bij voorkeur dagelijks een uur dat zij voor deze actie 
apart willen zetten. Geef bij de opgave aan naar welk uur de voorkeur uitgaat. 
Op de website www.24uurbiddenvoorveenendaal.nl vindt u gebedspunten en 
tips. Deze wordt iedere week vernieuwd en aangevuld met actuele punten. Ook 
gebedsverzoeken t.a.v. de samenleving kunnen worden opgestuurd via de mail. 
Deze actie is interkerkelijk en wil oproepen zo samen een gebedsfront te 
vormen. Goed dat we zo met elkaar verbonden zijn in gebed. Geef dit initiatief 
door zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meebidden. 
Ria de Baat Evangeliegemeente Regenboog-Zuid 
Rinke Berg Mozaïek 0318 
Ronald Bouw Bethelkerk 
Bert Troost PKN- Westerkerk 

Telefonisch / digitaal contact met pastores 
Het pastores team van de wijkgemeente ZuidWest en De Open Hof plaatst elke 
dag een nieuw bericht op de website aangevuld met muzikale bijdragen van 
Hans Kroon, Guus en Jolanda Fennema, Mirande van der Wilt, Bert Wisgerhof. 
Wilt u contact met één van de pastores van ZuidWest, hier zijn hun gegevens: 
Ds. Coby de Haan 
Tel: 06 – 16055455 ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 
 

Ds. Marieke Muijen 
Tel: 06 – 28279698 ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl 
 

Ds. Loes Kraan (vanaf 1 april) 
Tel: 06 – 30190322 ds.clkraan@pkn-veenendaal.nl 
 

Mirande van der Wilt-Scholten 
Tel.: 0318 – 52638 mvdwilt@pkn-veenendaal.nl 
 

Ds. Aafke Rijken-Hoevens 
Tel.: 0318 – 522033 ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
 

mailto:contact@24uurbiddenvoorveenendaal.nl
http://www.24uurbiddenvoorveenendaal.nl/
mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.clkraan@pkn-veenendaal.nl
mailto:mvdwilt@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.arijken@pkn-veenendaal.nl
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Collecteren in een online-dienst 
Namens diaconie en kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw collecte bijdragen. 
Van het Kerkelijk Bureau ontvingen we de volgende informatie: 
Vanaf 23 maart is er, van beide wijken, bijna € 700,= aan collecte opbrengsten 
binnen gekomen op de rekening van de kerk, waarvan bijna € 500,= afgelopen 
weekend. Er is 33 x gebruik gemaakt van een Tikkie, en 77 x via een eigen 
overschrijving. Tijdens een "normaal" weekend komt er van beide wijken 
gemiddeld € 335,= per kerk aan collecte geld binnen. Dat is goed nieuws want 
online kerkdiensten streamen (Kerkdienstgemist.nl) is niet gratis. Voor de 
diaconale collectes mochten we op 22 maart € 345,= ontvangen en op 29 maart 
€ 574,= (waarvan € 263,= via Tikkie). Nogmaals, hartelijk dank. 
Deze zondag zullen we het collecteren met behulp van Tikkies nog een keer 
herhalen. Houdt u er echter rekening mee dat er een maximum is aan het aantal 
Tikkies (dat kan niet verhoogd worden). Als het maximum is bereikt kunt u op de 
traditionele manier uw gift overmaken. Volgende week hopen we een meer 
permanente oplossing te introduceren met de Kerkgeld app van SKG. 
 

        
 

PGV Diaconie    PGV Kerk 
 
Zonder app kunt u op de links onder de code klikken en dan wordt een Tikkie 
geopend in uw browser. In dat geval moet u naast het bedrag ook uw bank 
opgeven. Vervolgens kunt u een en ander afronden als een IDeal betaling. 
 
Tenslotte kunt u het natuurlijk ook zelf overmaken. Hiervoor zijn de volgende 
bankrekening gegevens beschikbaar: 

• Diaconale collectes: NL 14 RABO 0395 1389 06  
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal 
O.v.v. Gift 40-dagenproject 2020 ZuidWest 

• Kerkelijke collectes: NL 70 RABO 0395 1388 68Protestantse Gemeente 
te Veenendaal, o.v.v. Collecte 

 
 
 

https://tikkie.me/pay/8la9r3cufack8nbu2gi7
https://tikkie.me/pay/vas1rhrlhq8n48d09tuj
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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 verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

 

 

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

