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Pasen
Mededelingen
Kleur van de zondag: wit
Deze kleur staat voor reinheid en licht. Dit is de enige Bijbelse kleur, de oudste
kleur in de kerk, de feestkleur.
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. Op eerste Paasdag lezen we in het Johannesevangelie dat Maria in de
graftuin bij haar naam wordt geroepen door de Opgestane. De tuin waar de
dood was wordt een tuin van leven en bloei. De foto staat zaterdag op de
website.
De diaconale collecte op Eerste Paasdag:
Kinderen in de knel
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief.
Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere
omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een
duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de
cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun
bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun
opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken
van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te
geven.
Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk. Kijk voor meer informatie
op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.
Bloemengroet
De bloemen gaan zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar
mevrouw Eshuis, Boompjesgoed 4G
1

Update Vastenactie 2021
De vastentijd is ten einde. Veertig dagen waarin er is toegeleefd naar het
Paasfeest. Misschien wel door onthouding van bepaalde gewoonten en
geneugten. Of door extra tijd en aandacht te besteden aan bezinning of Bijbelse
thema’s. Maar in ieder geval door samen in actie te komen voor ons project
‘Zorgwoningen De Goede Reede’. Wat zijn we onder de indruk van jouw/ uw
enthousiasme en inzet!
We hebben met elkaar een substantieel bedrag gespaard mogen we wel
zeggen, om aan de droomtuin van bewoners van de nieuwe zorgwoningen te
kunnen bijdragen. Het exacte eindbedrag zullen we over twee weken – wanneer
de evaluatie is afgerond – bekend maken, maar je hebt/ u heeft in de wekelijkse
updates kunnen lezen hoe hard de spaarteller is opgelopen door de acties:
-

Er zijn Paaskaarsen, bloemstukjes, wandelgidsen, eieren en viooltjes
besteld. Hierbij zijn er records gebroken; het is ongekend, er zijn wel
1.130 viooltjes en 700 eieren verkocht!
Daarnaast zijn er diensten en producten aangeboden via ‘Marktplaats
Zuidwest’. Er is gebleken dat onze gemeente over een gezonde dosis
handelsgeest beschikt, ten bate van het goede doel!
Ook hebben we lol met elkaar gehad! Er is ouderwets gebingood, er
heeft een gezellige pubquiz plaatsgevonden en er is heerlijk gefietst
over prachtige routes.

En natuurlijk is er werk verzet. Bijvoorbeeld door auto’s te wassen. Wij sluiten
dan ook graag af met een beeld dat de noeste arbeid goed illustreert!

Gezegende Paasdagen gewenst,
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest
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Symbolische schikkingen gedurende de 40 dagentijd
Voor de schikking, waar zaterdag 3 april een voorbeeld van op de website komt,
heeft u nodig:
Dezelfde ondergrond als de vorige weken.
Witte bloemen, verschillende of allemaal dezelfde naar eigen smaak, 2
bloesemtakken, kleine kronkelhazelaar takken of kronkelwilg.
Dit is de laatste schikking. We hopen dat het inspirerend voor u was.
Goede Paasdagen gewenst.
Lia en Anneke.
Beste gemeenteleden jong en oud(er)
Wat doet jij net wat meer tijdens de Corona periode op het gebied van hobby of
creatieve uitingen? Wat maak je? Wat verzamel je? Wat weten we op dit gebied
eigenlijk van elkaar?
Soms hoor je via via ‘zij doet aan keramiek’, of ‘hij kan zo goed houtbewerken’,
‘zij verzamelt cactussen’ of… noem maar op. Hoe leuk zou het zijn dat eens aan
elkaar te tonen?
De werkgroep VIS denkt momenteel na over een geschikte vorm waar we mee
kunnen starten wanneer de kerk weer wat open kan. Mogelijk in samenwerking
met de Open Kerk en de jeugd. Op dit moment worden we al heel blij wanneer u
ons laat weten wat u daar thuis doet na die avondklok of op stille momenten. Let
op: we zoeken geen kunstenaars al zijn die ook welkom, maar heel gewone
uitingen van creativiteit of hobby. Wilt u een mail sturen naar Tine Stegenga,
ouderling VIS voor ZuidWest? Dan vormt zich alvast een lijst. Wij verheugen ons
erg op het verder uitwerken van dit project en daarom is jouw hulp of idee
daarbij welkom.
Meld je dus aan!
jtstegenga@gmail.com
De PGV app
De app is bedoeld om contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen en elkaar
opmerkzaam te maken op bepaalde gebeurtenissen. In het weekend van
Palmzondag verliep dat geweldig, veel interactie rond de diaconale dag en de
fietstocht.
Bij het leggen van contacten is het belangrijk om elkaar te kunnen vinden in de
app. Voor gemeenteleden met een tussenvoegsel in de achternaam is het
daarom belangrijk om die tussenvoegsels met een kleine letter te schrijven. De
meeste smartphones zetten automatisch een hoofdletter in naamvelden. Bij een
tussenvoegsel moet u dus, bijvoorbeeld, even terug en Van wijzigen in van. In
de meeste gevallen heeft u dat correct gedaan maar er zijn nog een aantal
gemeenteleden die ten onrechte onder de V staan
Heeft u trouwens problemen met installeren of vindt u het lastig om apps op uw
telefoon te installeren stuur dan even een mailtje naar de werkgroep
zw-donkeymobile@pkn-veenendaal.nl dan proberen we daar een oplossing
voor te vinden.
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Bericht voor eindexamenkandidaten en hun ouders
Doe(t) je - zoon of dochter - eindexamen geef dit dan even
door aan
Ageeth Kroon - @mail kroonageeth@gmail.com
Telefoon 06 57149944

Kijkcijfers onlinedienst 28 maart 2021:
Direct 280, Opname 134

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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