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Mededelingen 

Kleur van de zondag:   wit 
1e zondag na Epifanie (Epifanie betekent “Verschijning” of “Openbaring van 
de Heer”). Doop van de Heer, Kleur wit. De kleur van Reinheid – Nieuw Leven 
- Licht 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Rina Keulen Vondellaan 73 
 

Bij deze tweede zondag van Epifanie  
Vandaag horen we wat het Johannesevangelie (1:19-34) vertelt over die eerste 
keer dat Jezus zich onder mensen laat zien. Over hoe hij verschijnt en dat 
woord verraadt al iets over het bijzonder licht dat in Hem woont. Wat zal 
daarvan door mensen opgemerkt worden? Zal het zichtbaar zijn voor hun 
innerlijke oog of niet?  
Epifanie betekent namelijk heel letterlijk: verschijning. En heel deze periode van 
Epifanie, zo’n acht weken na de kerst, is aan deze vragen gewijd. We hebben 
daar namelijk de handen vol aan. En dat begint gelijk vandaag al, want 
Johannes weet meer níet dan wel over wie Jezus is. “In uw midden is iemand 
die u niet kent (vs 27)”, zegt hij, “(..) ook ik wist niet wie hij was (vs 31)”. Er is in 
Jezus een grote onbekende verschenen die niet zomaar past in de beelden die 
wij mensen over elkaar klaar hebben liggen.  
Dat belooft wat. Dat schudt aan onze manier van doen…. 
Ds. Loes Kraan 
 

Vastenactie 2022 
In de zondagsbrief van 12 en 19 december jl. hebben jullie een oproep kunnen 
lezen voor het aandragen van ideeën voor de Vastenactie 2022. Hier hebben 
een aantal gemeenteleden gehoor aangegeven - waarvoor heel hartelijk dank! – 
wat heeft geleid tot een lijst met daarin vier doelen opgenomen. Met behulp van 
de mentimeter willen wij jou en u de gelegenheid geven om één doel te kiezen 
waar jouw en uw voorkeur naar uitgaat.  
Het doel met de meeste stemmen wordt hét doel voor de vastenactie 2022 van 
wijkgemeente ZuidWest.  
De vier doelen waaruit jij en u kunt kiezen zijn: 
1) Stichting Vakaró voor Komló Sinds mensenheugenis worden de Roma 

(Zigeuners) in Hongarije ernstig gediscrimineerd en geminacht. Veel van 
leven in er grote armoede, in mensonwaardige omstandigheden, aan de 
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rand van de maatschappij en in een uitzichtloze situatie. Vooral de kinderen 
en de jongeren zijn het meest de dupe; terwijl zij nog een hele toekomst 
voor zich hebben. Onze missie: voor jonge Roma een beter bestaan en een 
betere toekomst! 
https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vakaro-voor-komlo  

2) Netwerk voor Jou Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan 
kwetsbare/eenzame inwoners van Veenendaal die weinig of geen netwerk 
en vaak ook weinig of geen financiën hebben. Het gaat om hele simpele 
dingen, zoals bij iemand een kopje koffie drinken, samen wandelen, helpen 
met een klus in huis of in de tuin. 
https://netwerkvoorjou.nl  

3) Stichting Invitee Voor hen die met kanker in aanraking zijn gekomen willen 
we een plek in Veenendaal bieden waar je mens kan zijn en waar warmte, 
aandacht, kennis en informatie wordt geboden. 
https://www.stichtinginvitee.nl/  

4) Stichting Inloophuis de Zevensprong te Veenendaal De stichting stelt 
zich, vanuit haar diaconale roeping, ten doel 
- een plek te bieden voor ontmoeting en gezelligheid 
- een open huis te zijn voor een ieder, onafhankelijk van status en 
levensovertuiging 
- een klankbord te zijn voor mensen van welke gezindte dan ook 
- ruitte te scheppen voor bezinning en gesprek 
- een mogelijkheid te bieden voor informatie over en verwijzing naar 
professionele hulpverlening 
https://inloophuisde7sprong.nl/  

 

Alvast bedankt voor jouw en uw stem! De Vastenactiecommissie 2022  
(Maarten de Bruijn, Adri Cardol, Hilda Doolaard, Tineke Flier, Laurent-Jan van 
den Ham, Gré Westerhof en Harriëtte Notenbomer) 
 

Bericht van de Huisvesting commissie Petrakerk. 
De mensen van de huisvesting commissie hebben de afgelopen tijd gewerkt aan 
het ventilatiesysteem in de kerkzaal, zodat we zowel in corona tijd als straks 
hopelijk weer op gewone wijze met zijn allen naar de kerkdiensten kunnen 
komen. Daarnaast is er bij alle werkgroepen een verzoek neergelegd welke 
wensen zij hebben t.a.v. de inrichting en het gebruik van de kerkzaal en andere 
ruimtes. 
Het is fijn te merken dat de ontmoetingsruimte een fijne plek is geworden waar 
de kerkgangers elkaar kunnen ontmoeten en een kopje koffie kunnen drinken. 
Er wordt nog gewerkt aan een manier om het afstapje op een veilige manier te 
gebruiken. De grote open ruimte heeft ook mogelijkheden voor andere 
activiteiten in het Trefpunt. De parkeerplekken voor de kerk zijn een grote 
aanwinst. Meerdere mensen kunnen nu hun auto vlak bij de kerk parkeren. 
We merken dat er nog een aantal werkpunten liggen, hier gaan we mee verder 
en we zullen u op de hoogte houden bij zaken die voor iedereen van belang zijn. 
Het mailadres van de HVC is: zw-huisvesting@pkn-veenendaal.nl 
Met vriendelijke groet, De huisvestingscommissie 

https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vakaro-voor-komlo
https://netwerkvoorjou.nl/
https://www.stichtinginvitee.nl/
https://inloophuisde7sprong.nl/
mailto:zw-huisvesting@pkn-veenendaal.nl
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Actie kerkbalans 15 t/m 29 januari 2022 
Namens de commissie kerkbalans 
en het College van 
kerkrentmeesters laten wij u weten 
dat we het komende jaar de actie 
kerkbalans anders zullen 
verwerken en uitvoeren. 
U krijgt net als andere jaren de 
flyer, het toezeggingsformulier voor 
de vrijwillige bijdrage met op de 
achterkant meer informatie en de 
antwoordenvelop via de Samen 
Een bezorger/ster in uw brievenbus 

of via de post in uw brievenbus.                                                                                                                                          
Dit betekent dat het door u ingevulde formulier ook niet meer bij u opgehaald 
wordt.  
 
We gaan het nl op onderstaande wijze doen: 

1. Als u uw bijdrage wilt wijzigen, kunt u dit aangeven op het formulier, uw 

handtekening zetten en in de bijgesloten antwoordenvelop doen. 

2. Als u de voorbedrukte bijdrage van vorig jaar gelijk wil houden, hoeft u 

niets te doen. 

3. Als uw bankrekeningnummer en/of mailadres niet meer klopt, of als het 

er niet op staat wilt u het formulier dan ook aan ons terug sturen. 

Mogelijkheden voor het terug sturen: 
De bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone 
brievenbus gedaan worden, maar om kosten te besparen hebben we in beide 
wijken een aantal adressen waar de envelop in de bus gedaan kan worden, 
deze adressen kunt u op de achterzijde van het toezeggingsformulier lezen.       
Actie kerkbalans digitaal: 
En er is een hele nieuwe manier, dat is geven via de PGV app, in de app is een 
groep aangemaakt: Kerkbalans 2022. Als u/ jij op deze manier wil gaan geven, 
ga dan in de app naar uw profiel, klik op het icoontje Kerkbalans en vraag om 
toegang. Het is een pilot, we zijn nog niet 100% zeker dat het gaat lukken, maar 
de intentie is er.                                                                                                                                           
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie. 
Vriendelijke Groet, namens de leden van de commissie kerkbalans. 
 
Kijkcijfers onlinediensten 2022: 
Zondag 2 januari: Direct 243        Opname 139 
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De diaconale collecte van zondag 9 januari is bestemd voor ….. 
Iedereen heeft wel eens hulp nodig.  
HipHelpt Veenendaal biedt uitkomst als u 

• zelfstandig woont en geen vrienden, familie 
of kennissen heeft die kunnen helpen. 

• niet voldoende geld heeft om praktische hulp 
te kunnen betalen. 
 

HipHelpt Veenendaal brengt u in contact met vrijwilligers uit de buurt die graag 
iets voor een ander willen betekenen. Deze vrijwilligers helpen u in allerlei 
situaties, zoals: 
- kleine klusjes in en rondom huis 
- wandelen of samen een kop koffie drinken. 
- begeleiden bij of vervoer naar een bezoek aan een arts. 
- oppassen als u dat een keer nodig heeft. 
Het gaat om hulp die door één of twee vrijwilligers kan worden geboden. Bel 
gerust als u twijfelt of HipHelpt iets voor u kan betekenen, we denken met u mee 
en helpen u graag. Hiphelpt is te benaderen op het Diaconaal Centrum, Markt 
10 te Veenendaal. 
HipHelpt Veenendaal werkt samen met andere organisaties op plaatselijk en 
wijkniveau. Samenwerken is de kern van ons werk.  
Zo werken we samen met o.a.  Schuldhulpmaatje, de Voedselbank, Stichting 
Present en proberen we van toegevoegde waarde te zijn voor reeds bestaande 
vormen van zorg. 
Informatie is te vinden op www.hiphelpt.nl  
Laten we samen deze collecte tot een succes maken! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

