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Mededelingen 

Kleur van de zondag: Wit 
Rogate - Dat betekent: vraag (De naam is ontleend aan Johannes 16 waar 
Jezus de leerlingen opdraagt God te vragen. Traditioneel werd Johannes 16 op 
deze zondag gelezen), Bid 
Traditioneel is deze zondag een biddag voor een goede oogst. Uit deze dag 
heeft zich later in de kerken van de reformatie de “Dank- en biddag voor het 
gewas ontwikkeld. 
De kleur wit is de enige liturgische kleur die sterk verankerd is in de Bijbel. Op 
verschillende plekken in de Bijbel komt deze kleur naar voren.  
Deze kleur verwijst naar reinheid en zuiverheid. 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente en ter 
bemoediging naar de heer en mevrouw Straks, Rederijkers 26. 
 
Bedankt 
Het was voor mij een verrassing dat ik afgelopen zondag de bloemen uit de kerk 
mocht ontvangen. Ook het gesprek met Carla van Maasakkers, die de bloemen 
kwam brengen, deed ons goed.  
U allen heel hartelijke bedankt.  
Grada en Gerrit Brummelman 
 
OOK ZIN IN VAKANTIE?!!!  

Het vakantie bureau van de PKN wil in juni 
weer starten met vakantie weken voor 
verschillende doelgroepen.  
Heeft u interesse, kijkt u dan op de website  

https://www.hetvakantiebureau.nl/ om een brochure aan te vragen.  
Heeft u hulp nodig of zijn er nog vragen, neem dan contact op met de diaconie 
(zw-diaconie@pkn-veenendaal.nl). Wij helpen u graag. 
 
Open Kerk 
Zoals was te verwachten zal binnenkort op doordeweekse dagen de Petrakerk 
weer open zijn. Om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers willen we proberen de 
betrokkenheid bij deze activiteit te vergroten. Misschien vindt U het fijn om 
tijdens Uw bezoek naar muziek te luisteren die u aanspreekt. Voor de komende 
periode denken we aan liederen en muziek rondom het thema Pinksteren. Hebt 
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U een bepaald lied, of andere muziek rondom dit thema in gedachten die U 
graag wil horen, laat het dan even weten. U kunt Uw reactie doorgeven aan 
ondergetekende via de telefoon, nummer 0318-300452 of e-mail  
zw-pinksterlied@pkn-veenendaal.nl. Hopelijk tot ziens bij een van de 
activiteiten.  
Vriendelijke groet,  
Alex van den Berg 
 
Schrijfactie Colombia: bescherm milieuactivisten.  

María, Jani, Joel en Danelly zijn 
mensenrechtenverdedigers uit Colombia. 
Samen met inheemse en 
boerengemeenschappen komen ze op 
voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in hun 
land. Vanwege hun werk worden ze vervolgd en 
bedreigd en lopen ze iedere dag het risico om 
vermoord te worden. Veertig procent van het 

Colombiaanse grondgebied bestaat uit het Amazone-regenwoud. Colombia is 
qua biodiversiteit het op één na grootste land ter wereld. Maar het is ook het 
gevaarlijkste land ter wereld voor milieuactivisten. 
Het Colombiaanse Congres moet daarom de Commissie ter Controle van 
Garanties in het leven roepen. Die moet ervoor zorgen dat milieuactivisten 
worden beschermd. 
Wat kunt u doen? 
Schrijf vóór 1 juni 2021 naar het Colombiaanse Congres. Roep Congresleden 
op om María, Jani, Joel en Danelly te beschermen. 
Klik hier om de brief van de website te downloaden 
 
Goed Nieuws Berichten 
Pakistan laat mensenrechtenverdediger op borg vrij. 

In Pakistan is op 12 april 2021 Muhammad 
Ismail op borgtocht vrijgelaten. Hij had 3 
maanden in voorarrest gezeten. Dat is goed 
nieuws, maar de verzonnen aanklachten tegen hem zijn 
nog niet ingetrokken. 
Ismail wordt beschuldigd van het ‘financieren van 
terrorisme’. Mocht hij veroordeeld worden, dan wacht 

hem een lange gevangenisstraf. Het Pakistaanse Mensenrechtencomité van de 
Nationale Vergadering trok de geldigheid van het gebruikte politiebewijs in twijfel 
en oordeelde dat er geen transparant en zorgvuldig onderzoek heeft 
plaatsgevonden naar de beschuldigingen die tegen Ismail werden geuit. 
Muhammad Ismail is een uitgesproken criticus van het Pakistaanse leger en zijn 
dochter Gulalai Ismail is een prominente verdediger van de rechten van 
vrouwen. Internationale aandacht lijkt de situatie van Muhammad Ismail positief 
te hebben beïnvloed.Nadat haar vader borgtocht was verleend, bedankte 
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Gulalai Amnesty International en zei dat ‘ze niet had kunnen overleven zonder 
uw [Amnesty’s] steun’. 
 
Turkse schrijver Ahmet Altan vrijgelaten. 

De Turkse schrijver en journalist Ahmet Altan is op 
14 april 2021 na 4,5 jaar cel vrijgelaten. In 2018 
werd hij, zonder enig bewijs, veroordeeld tot 
levenslang. Op 4 november 2019 werd die straf 
verlaagd naar 10,5 jaar. Hij werd veroordeeld 
omdat hij de couppoging van 2016 zou hebben 
gesteund. Hij werd beschuldigd van het ‘assisteren 
van een terroristische organisatie’. De schrijver had 
zich na de mislukte staatsgreep kritisch over de 

regering uitgelaten. 
De vrijlating volgt nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een 
dag eerder had geoordeeld dat Altans rechten waren geschonden en dat er 
geen enkel bewijs is dat hij betrokken was bij de couppoging. Amnesty 
International hoopt dat hij nu definitief een vrij man is. In 2019 werd Altan al 
eens vrijgelaten, maar na een week weer vastgezet. 
Ahmet Altan zat alleen maar gevangen voor het vreedzaam gebruikmaken van 
zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Turkije schond met zijn veroordeling het 
recht op vrijheid op grond van artikel 5 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. 
 
Kijkcijfers onlinedienst 2 mei 2021:  
Direct 243, Opname 81 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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