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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. 
 
Bij de liturgische (bloem)schikking 
In deze 40-dagen tijd horen we, samen met de KND, hoe 
Jezus Zijn weg ging door het leven, met alle hoogten en 
diepten daarbij. Maar ook een weg naar het Leven. Hij 
maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de 
tempel uit. 
"Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer 
opbouwen". 
Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw van Bokkum, 
Over de dienst van vandaag: 
In de lezing uit het Johannesevangelie treffen we een radicale Jezus, die 
bepaald niet lichtzinnig is in zijn optreden. Wat niet in het huis van God 
thuishoort moet eruit. En als dat niet vanzelf gaat, dan helpt hij wel een handje. 
De zweep gaat er letterlijk overheen…! 
Strookt dit met het beeld dat wij van Jezus hebben? Werkt het verfrissend of 
laten we Jezus die boos is over de gang van zaken liever aan ons voorbijgaan? 
Paulus schreef: Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft 
gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en 
zij mijn volk (2 Kor. 6: 16).  
Dan zou er dus ook dichter bij huis wellicht wat puingeruimd moeten worden. 
Spannend om daar eens serieus naar te kijken. Omdat het ruimte geeft voor 
verandering ten goede. 
Ds. Marieke Muijen 
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ONDERTITELING GEZOCHT VOOR PAASMORGEN! DOE JE MEE?? 
Eerste Paasdag laten we graag in de dienst het 
‘U zij de glorie’ klinken. Samen zingen zit er nog 
niet in. Maar… samen ondertitelen wel! Zó willen 
we dat gaan doen: Mail je naam en adres naar 
zw-pasen@pkn-veenendaal.nl, uiterlijk 
woensdag 24 maart. 
We maken een foto van je met één woord uit het 
‘U zij de glorie’ (één woord per persoon, dus 
meer personen in één huishouden meerdere 

woorden) Maak hiervoor een keuze uit één van deze opties: 

• Zaterdag 27 maart in de ochtend bij de Petrakerk, wanneer je bestellingen 
van de 40-dagen actie ophaalt. 

• Zaterdag 27 maart in de middag bij je thuis, in de deuropening of in de tuin. 
Een indicatie van het tijdstip hoor je dan nog. 

Onze technici maken daar een complete ondertiteling bij het lied van. 
Zo zien we hopelijk toch veel gezichten van gemeenteleden in de dienst op 
Paasmorgen!  
 
Wisseling van de wacht bij de kosters 
Sinds korte tijd hebben we een nieuwe coördinator van de kostersgroep. 
Ongeveer twaalf jaar is Piet Schaap de coördinator geweest van de 
kostersgroep in De Goede Reede welke taak hij enkele jaren geleden overdroeg 
aan Henry Kruithof die evenals Piet met veel enthousiasme uitvoering gaf aan 
deze taak. Henry heeft dit werk ook in de Petrakerk voortgezet totdat hij om 
gezondheidsredenen hiermee moest stoppen. Onmiddellijk stond toen Piet weer 
klaar om deze leemte in te vullen. 
Wij danken beide heren hartelijk voor het werk wat zij verricht hebben. 
Nu is deze taak over genomen door Jannie Dijk die we hartelijk welkom heten 
en ook nu zijn wij ervan overtuigd dat het werk in goede handen is. 
Namens de werkgroep eredienst, Wim Schokker 
 
Voortgang online diensten  
Vorige week heeft de PKN een aangepast advies uitgebracht m.b.t. online 
diensten en zingen in de kerk. Wellicht heeft u daarover al iets gelezen of 
gehoord. Dit advies biedt gemeentes meer ruimte voor eigen maatwerk binnen 
gestelde kaders, waarbij verantwoorde risico’s overwogen kunnen worden. De 
geboden ruimte geeft echter ook nog meer verantwoordelijkheid.  
Er is binnen het moderamen uitvoerig over dit advies gesproken. We hebben 
telkens de adviezen van de PKN zo goed als mogelijk opgevolgd. Daarbij 
hebben we ons steeds willen conformeren aan de regels die voor de gehele 
samenleving gelden. Wanneer we het advies van de PKN om zo mogelijk weer 
30 mensen toe te laten zouden opvolgen, zouden we echter meer ruimte nemen 
dan momenteel buiten de kerk mogelijk is. Bovendien zouden we deze ruimte 
dan nemen op het moment dat het aantal besmettingen in plaats van omlaag 
juist weer omhoog lijkt te gaan. Het zou natuurlijk mooi zijn weer met een aantal 
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mensen bij elkaar te kunnen komen. Maar dat aantal is dan maar een heel klein 
deel als we dat afzetten tegen het deel van de gemeente dat nog steeds thuis 
meekijkt. Bovendien is echte ontmoeting daarnaast nog steeds niet mogelijk.  
We hebben uiteindelijk besloten dat het beter is voorlopig nog alleen online 
diensten te verzorgen. Liever dat, dan dat we er nu voor kiezen 30 mensen toe 
te laten en dat we dat wellicht op korte termijn weer terug moeten draaien. Dan 
kijken we het liever nog even aan tot een moment dat duidelijker is dat het met 
het aantal besmettingen echt beter gaat.  
Er blijft wel een uitzondering gelden voor enkele familieleden van een 
overledene, die de gedachtenissteen willen leggen. Deze zijn, na overleg, 
welkom in de dienst. Daarnaast willen we ouders ook weer de mogelijkheid 
bieden hun kindje te laten dopen, in aanwezigheid van enkele familieleden.  
Wat betreft het zingen, dit blijft een risico. Echter, om onze predikanten wat 
meer mogelijkheden te bieden om geschikte liederen bij een dienst te vinden, 
hebben we besloten dat er weer 2 zangers live in de dienst kunnen komen 
zingen. Deze zullen achterin de kerk gaan staan en naar voren zingen, de 
kerkzaal in. Er is dan grote afstand tot het kleine groepje aanwezigen dat voorin 
de kerk zit. Dit betekent niet dat alle liederen nu weer door de zangers in de kerk 
gezongen zullen worden. De afwisseling die er de laatste weken op dat vlak 
was, wordt door velen gewaardeerd. Daar waar het voor de predikanten moeilijk 
is een passende opname te vinden, zullen de zangers worden ingezet. Zo 
komen we tegemoet aan verschillende wensen.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende weken, kunnen de gemaakte 
afspraken worden aangepast. We zien met u en jou uit naar het moment dat we 
elkaar weer in groten getale kunnen ontmoeten!  
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
 
Walking in a garden – Paasmorgen 

Maria was in de olijfgaard waar Jezus na zijn 
dood begraven was. Daar had zij een 
bijzondere ervaring: het graf was leeg en wie zij 
dacht dat de tuinman was bleek haar Heer. Bij 
haar naam genoemd werd zij door de 
Opgestane; het moet haar verdere leven in 
positieve zin getekend hebben. 
Heb jij ook wel eens zo’n bijzondere ervaring 
opgedaan in een tuin of een andere natuurlijke 
omgeving? Dat er dingen op hun plek vielen, je 

het gevoel had dat je op een nieuwe manier verder kon, een ervaring van 
heelheid, van innerlijke vrede, van…. 
En zou je daar kort iets over willen vertellen? Dan maken we een filmpje of 
audio-opname die in de dienst op Paasmorgen gebruikt zal worden. 
Ik hoor het graag! 
ds. Marieke Muijen, ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl, 06 – 28 27 96 98 
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Kindernevendienst 
Als leiding van de kindernevendienst willen we jullie vragen om een mooie 
bloem te knutselen. 
Deze komt dan met Pasen voorin de kerk te hangen.  
Gebruik al je knutselspullen en maak je bloem zo mooi mogelijk! Het is fijn als er 
een touwtje aan vastgemaakt kan worden, zodat we hem goed op kunnen 
hangen. Wat een fleurig gezicht zal dat straks zijn! 
Je mag je bloem inleveren bij het ophalen van je Palmpasen spullen op 
woensdag 24 maart tussen 15.00u en 16.30u. 
We kijken uit naar jullie mooie bloemen! 

 
De kindernevendienstleiding 
 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie “Theologisch onderwijs in het 
Midden-Oosten” 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen 
relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben 
vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit 
opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 
Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk 
in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en 
missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om 
hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het 
Midden-Oosten!  
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van 
Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. 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. onderwijs Libanon. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd    
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Project ‘Zoals jij” 
Voor het project ‘Zoals jij’ willen we vrouwen koppelen aan jonge vrouwen in 
Veenendaal (14 – 21-jarigen). Het idee is hiervan is verhalen met elkaar delen. 
Verhalen over hoe om te gaan met geld, liefde, familie en vriendschappen. Het 
verbindt vrouwen onderling. Wil jij jonge vrouwen inspireren, bemoedigen of een 
luisterend oor voor ze zijn? Op de website zoalsjij.nl kunt u meer informatie 
vinden over dit prachtige project, voor en door vrouwen. 
 
Benodigdheden voor de symbolische thuisschikkingen 
Voor a.s. zaterdag 6 maart heeft u nodig: 
Dezelfde ondergrond als de vorige weken. Een kransje van muehlenbeckia of 
andere takjes of een oud vogelnestje uit de tuin, een paar kwarteleitjes, een tak 
met wat zijtakjes van de kronkelhazelaar, wat gekleurde bloemen b.v. 
anthurium. 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
http://zoalsjij.nl/
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Voor de thuisschikking van volgende week, waar zaterdag 13 maart een 
voorbeeld van op de website komt, heeft u nodig: 
Wat lapjes of juteband,  spelden of plakband, katoenbollen op stelen. 
In de vaasjes hoeft deze keer geen water. 
Veel succes Lia en Anneke.  
 
De PGV Veenendaal app 
Het begin is er, 3 maart 2021, telde ik al 85 gemeenteleden in de app. Zoals 
beloofd schrijven we de komende weken stukjes om bepaalde functies nader 
toe te lichten.  
Naar aanleiding van wat vragen die ik ontvangen heb: 
Het doel van de app is om elkaar te ontmoeten in een veilige omgeving. Anders 
dan de bekende social media die als verdienmodel het verzamelen van data 
hebben om gericht te kunnen adverteren is deze app gericht op de ontmoeting. 
Alleen leden, een toelatingsbeleid, naam – e-mail – foto en verder wat je van 
jezelf kwijt wil.  
In de komende weken doen we ons best om zoveel mogelijk gemeenteleden in 
de app te krijgen, hoort zegt het voort. Daarna gaan we een en ander, als het 
nodig is, organiseren. Bij voorkeur zien we echter dat groepen zich spontaan 
vormen en met elkaar aan de slag gaan. De app maakt het vormen, en weer 
ontbinden, van groepen erg makkelijk, dus ga uw gang. Als je met wat mensen 
wilt afspreken vorm een groep, wissel berichten uit, maak afspraken. Als de 
activiteit achter de rug is hef de groep weer op.   
 

Hoe kan je reageren? 
In onze app kun je berichten plaatsen. 
“Schrijf een bericht”. Dat is leuk en een 
mooie vorm van betrokkenheid. Om te 
voorkomen dat er heel veel berichten 
worden geplaatst kun je ook op 
berichten reageren. In dit voorbeeld zie 
je dat er 2 reacties zijn op het bericht 
van Roselie 
1. Klik op het bericht waarop je wilt 

reageren. 

2. Onderaan zie je de balk "Schrijf een 

reactie" 

3. Tik in die balk je bericht en klik op 

het pijltje rechts om de reactie te 

versturen. 

Alleen de schrijver van het bericht en 
anderen die een reactie hebben geplaatst krijgen een melding van een reactie. 
Dit in tegenstelling tot een bericht dat gaat automatisch naar alle leden van de 
groep. En als je het in de 'Mijn kerk' groep plaatst, naar de hele kerk." 
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Vacature Helpdeskmedewerker  
Ben jij sociaal, niet bang om de telefoon te pakken, 
handig met de computer, vaardig in de Nederlandse 
taal, lid van een plaatselijke kerk en zie jij het wel 
zitten om onze helpdesk vrijwilligers te komen 
versterken? Dan zoeken we jou! 
Je komt te werken op het kantoor van de christelijke stichting HipHelpt 
Veenendaal. Hier ben je medeverantwoordelijk voor het proces van intake van 
hulpvragen, uitzetten van hulpvragen en hulpbieders matchen aan hulpvragers. 
Daarnaast houd je contact met hulpbieders en hulpvragers waar nodig. 
Uiteraard word je getraind voordat je zelfstandig aan de slag gaat.  

• Dit werk is op vrijwillige basis 

• Je werkt in ieder geval 1 ochtend per twee weken (9.00-12.00) of avond 
(18.30-21.00) 

• Je gaat deel uit maken van een gezellig team mede helpdesk 
vrijwilligers 

• Je kunt rekenen op veel waardering en voldoening! 
Voor meer informatie kun je bellen met plaatscoördinator Marijke Versteeg op 
06 4209 17 44. 
Wil je direct solliciteren, dan kun je jouw sollicitatie mailen naar 
m.versteeg@hiphelpt.nl 
 

Schrijfactie Iran: Laat Koerdische Zeynab Jalalian vrij  
De Koerdisch-Iraanse Zeynab Jalalian krijgt in 
de gevangenis niet de medische zorg die ze 
nodig heeft. Tenzij ze een ‘bekentenis’ aflegt. 
Zeynab Jalalian werd opgepakt vanwege haar 
activiteiten voor een Koerdische oppositiegroep, 
die ook een gewapende tak heeft. De autoriteiten beschuldigen 

haar van ‘vijandschap tegen God’ en ‘gewapende strijd tegen de staat’, hoewel 
daar geen enkel bewijs voor is. Zeynab zit hiervoor sinds 2009 een levenslange 
gevangenisstraf uit.In het begin van haar gevangenschap werd ze gemarteld en 
sinds april 2020 werd ze van de ene naar de andere gevangenis versleept, ver 
weg van haar familie in de provincie West-Azerbeidzjan. Zeynab heeft ernstige 
problemen met haar gezondheid als gevolg van covid-19. Maar de autoriteiten 
weigeren haar de medische zorg die ze nodig heeft, tenzij ze een gefilmde 
‘bekentenis’ aflegt. 
 

Wat kunt u doen? Schrijf vóór 1 april 2021 naar de autoriteiten in Iran. Roep 
hen op om Zeynab Jalalian onmiddellijk vrij te laten. Klik hier voor de brief 
 

Goednieuwsbericht: Doodstraf drie jonge Saudische mannen ingetrokken. 
De Saudische autoriteiten hebben de doodstraffen van drie shiitische activisten 
ingetrokken. De mannen werden als tiener opgepakt tijdens protesten en ter 
dood veroordeeld. Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher en Dawood al-Marhoon werden 
gearresteerd toen ze respectievelijk 17, 16 en 17 jaar waren. De jongens 
hadden deelgenomen aan protesten tegen de overheid in de oostelijke 
provincies van Saudi-Arabië. Na oneerlijke rechtszaken werden ze alledrie in 

https://www.petrakerk.nl/wg-activiteiten
https://www.amnesty.nl/actueel/de-dringende-smeekbede-van-een-saudische-vader-om-zijn-zoon-uit-de-dodencel-te-bevrijden
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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2014 ter dood veroordeeld. Amnesty International voerde sindsdien wereldwijd 
actie tegen deze doodstraffen. 
 
Vastenactie 2021, Update 
De acties voor het project zijn nu ruim twee weken live. De 
spaarteller staat op: € 915,- (stand: 3 maart 2021). Graag 
lichten wij de volgende acties voor je/u uit: 
- Nieuw! Prachtige Fietstochten op zaterdag 27 of 

zondag 28 maart. Bij de start als opwarmer een 
lekkere kop koffie of thee met versnapering erbij. 
Bovendien krijg(t) je (u) een smakelijk lunchpakket 
mee. Ga erop uit en geniet!   

- Er kan tot en met 8 maart aangeboden en vanaf dinsdag 9 maart geboden 
worden op Marktplaats ZuidWest! Dé plek waar vraag en aanbod binnen 
onze gemeente samenkomen. Er staan verschillende zeer aantrekkelijke 
aanbiedingen op. Grijp je/uw kans en bied erop los voor het goede doel! 

Actie Wat houdt het in? Hoe werkt het?  

Eieren & 
Viooltjes 

- Bestel kakelverse eieren, om te 
versieren of lekker op te eten.  

- Bestel vrolijke viooltjes voor een 
kleurrijk balkon of fleurige 
voorjaarstuin.  

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen tot: 19 maart 
Afhalen op: 27 maart, Dennenlaan 5 

Bingo! - Ouderwetse gezelligheid voor het héle 
gezin! Log online in en win leuke 
prijzen!   

- Nadere info volgt omtrent inlog-
instructies 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Inschrijven vanaf: 17 februari 
Inschrijven t/m: 7 maart 
Bingodatum: 13 maart van 15:30-
17:00u 

Marktplaats 
ZuidWest 

- Bied elkaar diensten aan, zoals klusjes 
of advies, of producten 

- Van 21 februari tot 8 maart kunnen 
aangeboden producten en diensten 
online worden aangemeld 

- Van 9 maart tot 21 maart kan er online 
op producten en diensten worden 
geboden 

(aan)bieden via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Aanbieden vanaf: 21 februari 
Aanbieden t/m: 8 maart 
Bieden op aanbod vanaf: 9 maart 
Bieden op aanbod tot: 21 maart 
Afhalen producten op: 27 maart aan 
Dennenlaan 5 
Afnemen diensten: in onderling 
overleg 

Pubquiz! - Een kennisquiz voor iedereen waarbij 
gezelligheid en plezier voorop staan!  

- De quiz bestaat uit zeer diverse 
vragen; van moeilijk en uitdagend tot 
eenvoudig of grappig 

- Nadere info volgt omtrent inlog-
instructies 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Inschrijven vanaf: 17 februari 
Inschrijven t/m: 19 maart 
Quizdatum: 26 maart van 20:00-
21:00u 

Doe-het-zelf 
Bloemstukjes  

- Spreek je/uw creativiteit aan met dit 
complete pakket voor een sierlijk 
bloemstukje 

- Een praktisch stappenplan loodst je/u 
richting het gewenste resultaat. 

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 
Bestellen t/m: 20 maart 
Afhalen op: 27 maart, Dennenlaan 5 

Verrassende 
Wandelgids 
 

- Wandel over onbekende, nieuwe en 
vergeten paden en straten van 
Veenendaal 

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen vanaf: 17 februari 

http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.petrakerk.nl/
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- Een complete wandelgids met 3 routes, 
die veel wandelaars zal verrassen 

- Na bestelling & betaling ontvang(t) je 
(u) een link om de wandelgids te 
kunnen downloaden 

Bestellen t/m: 31 maart 
Ontvangst link vanaf: 1 maart 
 

Fietsroutes 
NIEUW! 

- Fiets er lekker op uit op zaterdag 27 of 
zondag 28 maart.  

- 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. 

- Op verzoek is een aangepaste afstand 
ook mogelijk. 

Inschrijven via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Inschrijven vanaf: heden 
Inschrijven t/m: 19 maart 
Start fietstocht: 27 of 28 maart 
tussen 10:00-14:00u  
Startpunt: Marterlaan 11, 
Veenendaal 
 
 

Paaskaarsen  
(gesloten) 

- Bestel sfeervolle paaskaarsen met 
aansprekende reliëfs, om te branden in 
huiselijke kring 

- En bestel er een stevige standaard bij, 
voor  solide ondersteuning  

Bestellen via: 
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021 
Bestellen: gesloten per 26 februari 
Afhalen op: 27 maart, Dennenlaan 5 

Wanneer jij/u er de voorkeur aan geeft om een geldbedrag over te maken voor 
de vastenactie 2021, dan kan dat natuurlijk ook en wel via het 
bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente te Veenendaal onder vermelding van 40-dagen-project wijk 
ZuidWest. 
We rekenen op jouw/uw steun! 
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
 
Kijkcijfers onlinedienst 28 februari 2021:  
Direct  303     
Opname 163     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

