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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: Wit 
Wit is de feestkleur; staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Fred de Grooth, Tuinstraat 1c 
 
Kerkdienst 8 mei 
Het thema van  de kerkdienst van zondag 8 mei is : NIET ALLEEN! 
Het gaat over een goede herder zijn. De leider die zich in liefde en trouw 
verbonden weet met degenen, waar hij zorg voor draagt. 
We lezen uit Numeri 27 hoe Mozes, na een 40 jarige woestijnreis, zijn 
leiderschap overdraagt op Jozua. En we lezen uit Johannes 10 waar Jezus, de 
goede herder, vertelt dat hij de zijnen nooit alleen zal laten. “Niemand kan ze uit 
mijn hand roven” 
Goede leiders, waar vindt je die in deze tijd? Leiders die bereid zijn hun macht 
af te staan aan hun opvolgers. Leiders die in liefde en trouw verbonden zijn aan 
hun volk, ze niet in het ongeluk van oorlog en geweld storten. Leiders die niet in 
de steek laten, die geen misbruik maken, maar zich dienstbaar opstellen.  
Goed leiderschap, een spannend thema in deze tijd. 
 
Aandacht voor elkaar 
Rienk van der Meulen, één van onze kosters, Zoete Inval 9, heeft te horen 
gekregen dat hij ongeneselijk ziek is. Er zijn geen verdere behandelingen voor 
hem mogelijk. Gelukkig voelt hij zich op dit moment nog goed en kan hij samen 
met Harma zijn zegeningen tellen. We wensen hem veel sterkte. Laten we hem 
en zijn gezin opdragen in onze gebeden.  
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Gespreksavond Reisgenoten: Veranderd geloof  - Testers 
gezocht!   
Vroeger was alles zo duidelijk en vastomlijnd. Wat betekenen die oude 
geloofsverhalen nú in mijn leven? Wat liet ik achter me als het gaat om religie- 
en geloven, en wat heb ik juist door de tijd heen ontdekt? De zoektocht naar 
geloven en zin is een hele actuele zoektocht voor mensen van jong en ouder.  
De Protestantse Kerk Nederland ontwikkelt samen met creatieve schrijvers een 
nieuw programma speciaal voor God-zoekers en Zin-zoekers (tussen de 20 en 
de 40 jaar.) Het programma heet Reisgenoten. Dit nieuwe programma wordt op 
dit moment door de PKN getest en wij als ZuidWest Petrakerk mogen mee-
testen.  
Op woensdagavond 11 mei organiseren we daarom een Reisgenoten Avond 
met het materiaal ‘Loosing my religion.’  
We gaan deze avond in gesprek over veranderd geloof en ook over 
geloofsverlies.  
Ds. Coby de Haan en Anne Stelma zijn de gespreksleiders deze avond.  
Wil jij meepraten over dit thema en je ervaringen met dit materiaal aan het eind 
van de avond samen met ons evalueren? Weet je van harte welkom. Het 
materiaal is gemaakt voor mensen tussen de 20 en de 40 jaar maar ben jij 
jonger/ouder en voel je je aangesproken: kom er vooral bij!  
 
Datum: Woensdag 11 Mei 
Tijd: Van 20.00 tot en met 22.00 
Locatie: Trefpunt 
Graag opgeven uiterlijk 9 mei via: astelma@pkn-veenendaal.nl   
 
Ds. Coby de Haan 
 
Samen zingen op zondagavond 
De eerstvolgende zangavond is op zondagavond 8 mei. We zingen weer in De 
Open Hof en het begint als vanouds 19.30 uur. Als altijd staan er prachtige 
liederen op het programma, waarmee we onze God willen loven en prijzen. U en 
jij bent van harte welkom!! 
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Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 
 

Voor in de wijk rondom ’t centrum, Achterkerkstraat, 
Brouwersgracht, Kees Stipplein, Scheepjeshof, Zandstraat 
en nog wat straten er omheen zoeken wij met spoed een 

jonge bezorger die wel een klein zakcentje wil bijverdienen. 
De totale wijk bestaat ui ongeveer 50 adressen. 

 
 

Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding 
voor.                                                                                                                 Als 

je denkt: dit lijkt me wel wat…… 
Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan 

contact op met Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau. 
tel. 595203  of  e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 
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Poster voor Oekraïners in Veenendaal. Verspreiden mag! Graag zelfs. 
 

Ласкаво просимо до церкви Petrakerk 
 

 
ранку у нас відбувається богослужіння. 

Церква відкрита для охочих помолитися, побути в тиші, поставити свічку 
або поговорити у вівторок та середу вдень та у четвер увечері. Якщо ви 

хочете познайомитись з новими людьми або поговорити – вам тут завжди 
раді. Також є іграшки для дітей та кава або чай для дорослих. 

 
Приходьте в неділю о 9:30,  у вівторок та середу з 14:00 до 15:30  та у 

четвер з 19:00 до 20:00 
Адрес: Petrakerk, Kerkewijk 135, Veenendaal 

Добро пожаловать в церковь Petrakerk 
утра у нас проходит богослужение.  

Церковь открыта для желающих помолиться, побыть в тишине, поставить 
свечку или поговорить во вторник и среду днем и в четверг вечером. Если 

вы хотите познакомиться с новыми людьми или поговорить - вам здесь 
всегда рады. Также есть игрушки для детей и кофе или чай для взрослых.  

 
Приходите в воскресенье в 9:30, во вторник и среду с 14:00 до 15:30 

и в четверг с 19:00 до 20:00 
 

Адрес: Petrakerk, Kerkewijk 135, Veenendaal 
Elke dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagavond is de Petrakerk 
open voor een moment van stilte, voor persoonlijk gebed, om een kaarsje te 
branden of voor een persoonlijk gesprek. Wilt u uw verhaal vertellen of wilt u  

nieuwe mensen ontmoeten, van harte welkom.  Er is koffie en thee en voor de 
kinderen is er speelgoed om mee te spelen. 

U bent van harte welkom op: 
zondagmorgen 9.30 uur viering,  

dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en donderdagavond 
van 19.00-20.00 uur 

 
 

https://www.google.com/maps/search/Kerkewijk+135,+Veenendaal?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Kerkewijk+135,+Veenendaal?entry=gmail&source=g
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Schrijfactie Nigeria: absurd lange straf voor humanist 
 
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft 
op 5 april 2022 een celstraf van maar liefst 24 jaar 
opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op 
beschuldiging van godslastering omdat hij een bericht op 
Facebook plaatste. Daarin sprak hij zich uit over zijn 
levensbeschouwing. Een rechter oordeelde in december 2020 dat Bala 
vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van Nigeria 
weigerden dit. 
 
Geen contact met de buitenwereld 
Mubarak Bala zit al ruim 2 jaar vast zonder toegang tot zijn familie en goede 
medische zorg voor zijn hoge bloedruk. Hij heeft zijn advocaat slechts één keer 
mogen zien. Mogelijk wordt hij mishandeld. 
 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 juni 2022 de minister van Justitie in Nigeria. Roep hem op om 
Mubarak Bala onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 
 
De voorbeeldbrief vindt u op de activiteiten pagina van de website  
 
 
Kijkcijfers dienst 1 mei 2022 
Direct:  135   Opname: 68 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

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

