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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: groen 
Groen staat voor groei en aarde. Groen drukt de verwachting uit. 

Kun je het uithouden?  
We hebben het in ons eigen land momenteel al zwaar genoeg. De voortdurende 
onzekerheid die Covid-19 met zich meebrengt, vraagt veel van ons allemaal.  
Daar komt die stroom aan nieuwsberichten over wat er allemaal mis is in onze 
wereld nog bovenop. Het kan je teveel worden. Komende zondag staan we stil 
bij het Werelddiaconaat, bij onze dienst in deze wereld. Met de vraag: Kunnen 
we onze taak nog aan? Kun je het - in geloof - uithouden?  
Daarvoor leggen we ons oor te luister bij een bijzondere vrouw. De lezing is uit 
Marcus 1: 29-39, aangevuld met woorden uit Psalm 91.  
Ds. Loes Kraan 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw 
Hania, Parallelweg 1-15. 
 

Meeleven 
Mevr. S.H. van Doorn -de Koning, Rederijkers 33, is geopereerd aan haar knie 
en verblijft voorlopig voor revalidatie in Charim Revalidatie Veenendaal, Het 
Holle Goed 2, 3901 HB. 
 

Eerste collecte vandaag voor Bangladesh - Beter 
bestand tegen het water 
Het water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks 
treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een 
ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De 
klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en 
meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan 
noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op 
grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te 
zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. 
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van 
lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de 
opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de 
bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld-diaconale 
projecten.  
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Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh Meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken? 
 
Belgeno(o)t 
Vindt u het ook altijd gezellig om eens met u 
iemand te kletsen? Lekker even je verhaal kwijt te 
kunnen, iemand beter leren kennen, iemands 
verhaal te horen of gewoon praten over dagelijkse 
dingen. Dat is altijd fijn, zeker nu er fysiek erg 
weinig mogelijk is. 
Wij vanuit de diaconie organiseren in overleg met 
het pastoraat BELGENO(O)T! 
U/jij kunt u/je op geven om gebeld te worden of om 
iemand te bellen die dit fijn vindt. Mocht u iemand 
weten die wel een belletje kan gebruiken horen wij 
dat ook graag. Wel graag even toestemming 
vragen voor het delen van naam en 
telefoonnummer. Uiteraard is iedereen welkom om 
zich aan te melden, jong en oud! Omzien naar elkaar is een mooi gegeven wat 
we kunnen inzetten in deze tijd… 
Heeft u zich opgegeven, dan zullen wij u in contact brengen met iemand om met 
elkaar te gaan bellen. U/je zou dan bijvoorbeeld 1x per week eens met een 
kopje thee of koffie telefonisch met elkaar kunnen kletsen. 
Geef(t) u/jij je ook op?  
 

Oproep 
De leiding van de Kindernevendienst is begonnen met de voorbereidingen voor 
de Veertigdagentijd.  
Vorig jaar hebben we een digitale Palmpasen optocht gehouden. We missen 
nog een aantal kruizen die naderhand niet zijn ingeleverd in de kerk. Heeft u er 
thuis nog eentje liggen? Wilt u deze dan z.s.m. bij ons inleveren? Dit kan bij 
Marion Feenstra, Kerkewijk 150 of Sabine Hanekamp, Handjesgras 32. Alvast 

bedankt! 
 

HipHelpt Veenendaal  
108 Hulpvragen zijn er afgelopen jaar bij ons binnen 
gekomen. In totaal zijn er in 2020 ruim 400 
contactmomenten geweest tussen een hulpbieder 
van HipHelpt en een hulpvrager.  
In 2021 willen we samen met onze hulpbieders nog meer hulp bieden aan 
mensen in Veenendaal die dat nodig hebben. Dat doen we door nieuwe 
hulpbieders aan te trekken maar ook door meer bekendheid in Veenendaal te 
krijgen. We werken steeds meer samen met gemeente Veenendaal, Veens 
Welzijn, Stichting Netwerk voor Jou en Stichting Present. Met elkaar kunnen we 
een helpend vangnet zijn voor Veenendaal.  

https://www.google.com/maps/search/Kerkewijk+150?entry=gmail&source=g


3 

 

HipHelpt wil hier een rol in spelen door kerk te zijn in de buurt. Wij geloven dat 
het een opdracht van God is om onze naasten te helpen. Juist de naasten die 
het moeilijk hebben, alleen zijn en weinig familie of vrienden hebben. Door onze 
medemens te helpen maken we Gods liefde voor ons zichtbaar voor hen en 
mensen om ons heen. Helpt u mee? 
U kunt ons op verschillende manieren helpen. U kunt hulpbieder worden bij 
HipHelpt. Via de website of door ons te bellen kunt u zich inschrijven als 
hulpbieder. U ontvangt dan mails van ons waarin hulpvragen staan die passen 
bij de hulp die u wilt bieden. Uiteraard bepaalt u zelf of u hulp wilt bieden of niet, 
het is dus geheel vrijblijvend.  
Ook kunt u mensen in uw omgeving met hulpvragen wijzen op HipHelpt 
Veenendaal. Wij denken graag met mensen mee en bieden hulp waar we 
kunnen of verwijzen naar andere hulpinstanties.  
Verder zijn wij een stichting en dus geheel afhankelijk van giften en sponsors. 
Mocht u overwegen een gift te geven aan een goed doel, denk dan eens aan 
HipHelpt Veenendaal.  
Als laatste kunt u ons helpen door te bidden voor het werk wat gedaan wordt, 
door ons op kantoor en door al onze hulpbieders die bij hulpbehoevende 
mensen thuiskomen. Bid ook voor de mensen die onze hulpbieders ontmoeten. 
Er zijn teveel mensen in Veenendaal die zich alleen voelen of het op andere 
manieren moeilijk hebben. 
Dank voor uw steun en gebed. 
HipHelpt Veenendaal 
0318 24 01 84 (dinsdag- en donderdagochtend, anders voicemail) 
www.hiphelpt.nl/veenendaal  veenendaal@hiphelpt.nl 
 

Schrijfactie Iran: executie dreigt voor Iraans-Zweedse arts.  
De Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali hoorde op 24 
november 2020 dat hij binnen een week geëxecuteerd zou 
worden. Hij belde zijn vrouw om afscheid te nemen. Eind 
december lieten de Iraanse autoriteiten weten dat Djalali’s 
executie met een maand was opgeschort. Zeer waarschijnlijk 
gebeurde dit vanwege de internationale aandacht voor zijn zaak. 
De doodstraf voor spionage na oneerlijk proces. 

Djalali woonde in Zweden en is gespecialiseerd in 
rampengeneeskunde. Hij werd in 2016 tijdens een 
werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van 
spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld 
na een oneerlijk proces. Hij werd gemarteld om een 
bekentenis af te dwingen. Hij zit sinds 24 november 2020 in 
een isoleercel, in afwachting van zijn executie. Hij mag geen 
contact hebben met zijn familie en advocaat. 

 

Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 maart 2021 naar de Iraanse ambassade in Zweden. Roep de 
autoriteiten op de doodstraf van Ahmadreza Djalali niet uit te voeren en hem 
onmiddellijk vrij te laten. Klik hier voor de brief 

http://www.hiphelpt.nl/veenendaal
mailto:veenendaal@hiphelpt.nl
https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
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Egypte laat drie mensenrechtenverdedigers vrij. 
In Egypte zijn mensenrechtenverdedigers Gasser Abdel-Razek, Mohamed 
Basheer en Karim Ennarah vrijgelaten. Ze zaten sinds half november gevangen. 
Begin november 2020 organiseerde mensenrechtenorganisatie Egyptian 
Initiative for Personal Rights (EIPR) een bijeenkomst over de mensenrechten-
situatie in Egypte. Diverse ambassadeurs uit Europese landen waren daarbij 
aanwezig. Twee weken later werden directeur Gasser Abdel-Razek en zijn 
collega’s Mohamed Basheer en Karim Ennarah gearresteerd op beschuldiging 
van ‘terroristische activiteiten’. Dat is een valse aanklacht. De EIPR maakt zich 
sterk voor onder meer religieuze minderheden, lhbti’ers en de bescherming van 
slachtoffers van seksueel geweld. 
Gasser Abdel-Razek werd gevangengehouden in een koude isoleercel, zonder 
warme kleding, matras en beddengoed. Zijn hoofd werd kaalgeschoren en hij 
mocht zijn cel niet verlaten voor wat lichaamsbeweging. 
Blijvende zorgen 
Amnesty International zal de situatie blijven volgen. We blijven campagne 
voeren voor de vrijlating van alle mensen die uitsluitend worden vastgehouden 
omdat ze opkwamen voor mensenrechten en voor beëindiging van het harde 
optreden tegen de mensenrechtenbeweging in Egypte. De Egyptische 
autoriteiten proberen met strafrechtelijke onderzoeken, reisbeperkingen en het 
bevriezen van tegoeden mensenrechtenverdedigers het werken onmogelijk te 
maken. 
Mensenrechtenverdedigers en andere gewetensgevangenen blijven onterecht 
achter de tralies vanwege verzonnen aan terrorisme-gerelateerde aanklachten. 
Een van hen is EIPR-onderzoeker Patrick George Zaki. 
 

Kijkcijfers onlinedienst 31 januari 2021:  
Direct      325 
Opname 144 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

