Zondagsbrief
3e jaargang, nummer 35
Zondag 6 maart 2022
Eerste zondag in de 40-dagentijd
“Invocabit”
Mededelingen
Kleur van de zondag paars
de kleur van rouw, boete en inkeer
Bij de bloemschikking:
Met de bloemschikking volgen wij dit jaar het oecumenisch leesrooster (C-jaar).
Doorlopend thema: van de dood (dor materiaal) naar het feest van het leven.
Deze zondag is de lezing: Lucas 4:1-13 De verzoeking in de woestijn.
1e collecte op zondag 6 maart :
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese
zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu
leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten
te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de
school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke
tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen,
zodat vruchtbare grond niet
kan wegspoelen. Ook maakt hij
nu gebruik van irrigatie en
wisselteelt. Vroeger verbouwde
Evariste alleen zoete
aardappels en bananen, nu
veel meer gewassen:
aubergines, paprika’s, bieten,
bonen, uien en tomaten, die hij
ieder jaar van plek verandert.
Ook weet hij nu hoe belangrijk
bomen zijn om water vast te
houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden
gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters
kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage
voor via Kerk in Actie. Dank u wel.
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
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Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar de heer Roel Keizer Sterremos 3

Hulpactie t.b.v. vluchtelingen uit Oekraïne die in Hongarije verblijven
Graag attenderen wij u op het bericht van Stichting Vakaró voor Komló, op onze
website: Wijkgemeente ZuidWest (petrakerk.nl)

Beste kinderen,
Wij kijken uit naar het feest, jullie ook?
Wij volgen tijdens de veertigdagentijd het thema:
Ben je klaar voor het feest?
Willen jullie als gezin gebruik maken van het
hierbij passende gezinsboekje dan kunnen jullie
er één halen bij de dienstdoende
kindernevendienstleiding.
Groeten van de kindernevendienst.

Wie willen even helpen?
Vandaag liggen er op de banken in de
avondmaalsgang uitnodigingen klaar voor de
jongeren uit onze "middengeneratie".
Deze kaartjes liggen zo veel mogelijk op
straten bij elkaar.
Vriendelijk verzoek een stapeltje mee te
nemen, en te bezorgen.
Bedankt!

Zangavond in De Open Hof
We mogen weer voluit zingen; hoe mooi is dat! Er is weer 'samen zingen op
zondagavond', volgende week zondag 13 maart in De Open Hof. Samenzang
van psalmen, gezangen en geestelijke liederen in de Veertigdagen- of
Lijdenstijd. We beginnen om 19.30 uur. U en jij: allemaal van harte welkom!!!
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De Open Kerk
Bezoek in de Vastentijd de Kruisweg in de Petrakerk.
Of om even de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken,
te bidden of gewoon in de kerk te zitten en naar muziek te
luisteren.
Ook kunt u bidden, een kaarsje aansteken voor de
Oekraïne.
U bent van harte welkom op:
dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en
donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Vriendelijke groeten,
Karin de Jonge

Kaarten maken
Dinsdagmorgen 15 maart a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe
kaarten maken voor o.a. de bloemengroet op zondag. Houdt u van gezelligheid
en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is
aanwezig. We zitten in de consistoriekamer van de Petrakerk. Info: Carla
Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl

Uitnodiging
Graag attenderen wij u op:
Uitnodiging voor de bijeenkomst op 23 maart van Ring Doorn in het
Michaëlshuis, Kerkplein 1, Leersum
Hoe richt je de bestaande kerkruimte zo in, dat hedendaagse liturgie er kan
plaatsvinden?
Meer informatie:
Wijkgemeente ZuidWest (petrakerk.nl)

Samen Eten
Vrijdag 25 maart is er weer gezellig Samen Eten, voor jong en oud.
Elkaar ontmoeten tijdens een lekker etentje.
Vrijdag 25 maart in het Trefpunt, ingang Dennenlaan.
Opgeven tot en met dinsdag 22 maart
zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
of
Tonny van Woerkom
tel: 0318-521391
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Activiteiten Vastenactie 2022
De veertigdagentijd is op 2 maart begonnen en tot 16 april komen wij als
gemeente samen in actie voor het goede doel: maatjesproject ‘Match-Up’ van
vrijwilligersorganisatie ‘Netwerk voor Jou’, waarmee eenzame ouderen met
maatjes in contact worden gebracht.
Afgelopen woensdag heeft de eerste activiteit plaats gevonden: een bloemstuk
workshop waarin het creatieve talent van de deelnemers werd aangesproken.
Een fleurige en succesvolle start van de vastentijd, met een avond die de
cursisten een glimlach op het gezicht toverde. Het was fijn om samen het goede
doel te mogen dienen, terwijl er handvatten werden aangereikt om het eigen
bloemstuk gedurende de vastentijd uit te bouwen naar een prachtig
eindresultaat. Bijgaand enkele impressies van deze workshop, verzorgd door
onze eigen bloemenwerkgroep:

In onderstaande tabel een overzicht van de andere acties die komen gaan.
Graag extra aandacht voor de Paaskaarsen: deze kunnen besteld worden tot
en met aanstaande woensdag 9 maart. Benut je/ uw kans om een prachtige
kaars te bestellen!
Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het
vastenproject, via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van
Vastenproject ZuidWest.
We hopen dat we op jouw/ uw steun kunnen rekenen!
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest
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Wat houdt het in?

Hoe werkt het?
www.petrakerk.nl/40_dagen_2022

Paaskaarsen
- Bestel sfeervolle paaskaarsen met aansprekende
reliëfs, om te branden in huiselijke kring.
- Bestel uiterlijk 9 maart, in verband met de levertermijn
van onze leverancier.

Bestellen vanaf: 2 maart
Bestellen tot: 9 maart
Afhalen op: 2 april aan Dennenlaan 5

Bingo!
- Ouderwetse gezelligheid voor het héle gezin!
- Stempel je bingokaart af en geniet van de spanning…
- Met wat geluk win je leuke prijzen! Echter de grootste
prijs is een gezellige avond met elkaar.

Inschrijven vanaf: 2 maart
Inschrijven tot: 11 maart
Bingodatum: 18 maart van 18:30-20:30u
Locatie: Het Trefpunt

Dansmarathon
- Een gaaf dansspektakel voor alle leeftijden!
- Laat je sponsoren voor het goede doel & dans zo lang
je kunt op de lekkerste deuntjes van bekende artiesten
en dj’s

Inschrijven vanaf: 2 maart
Inschrijven tot: 12 maart
Dansmarathon: 19 maart van 13:00-16:00u in
Het Trefpunt

Online Pubquiz
- Een kennisquiz voor iedereen waarbij gezelligheid en
plezier voorop staan!
- Een quiz met zeer diverse vragen; van moeilijk en
uitdagend tot eenvoudig of grappig

Inschrijven vanaf: 2 maart
Inschrijven tot: 18 maart
Quizdatum: 25 maart van 20:00-21:30u

Sobere soepmaaltijd
- We delen de maaltijd en een moment van bezinning
met elkaar. De maaltijden worden gehouden op de
volgende donderdagen: 17, 24 en 31 maart en 7 april.
Schrijf uiterlijk de zondag ervoor in.

Inschrijven vanaf: 2 maart
Inschrijven tot: 13-20-27 maart en 3 april
Sobere soepmaaltijden: 17-24-31 maart en 7
april in Het Trefpunt van 18:00-19:00u

Eieren & Viooltjes
- Bestel kakelverse eieren; om te versieren of lekker op
te eten. Bestel vrolijke viooltjes voor een kleurrijk
balkon of fleurige voorjaarstuin.

Bestellen vanaf: 2 maart
Bestellen tot: 25 maart
Afhalen op: 2 april aan Dennenlaan 5

Heel ZuidWest Bakt!
- Thuisbakkers van Zuidwest: schrijf je in en bak je
favoriete baksel voor het goede doel.
- Van appeltaart tot brood of hartige taart…
- Bovendien valt de winnaar eeuwige roem toe!

Inschrijven vanaf: 2 maart
Baksels aanleveren: 2 april vóór 9:00u aan
Dennenlaan 5
Baksels te koop: 2 april vanaf 9:00u aan
Dennenlaan 5

Marktplaats ZuidWest
- Bied elkaar diensten aan zoals klusjes, advies of
producten.
- Van 2 maart tot 10 april kan er online worden
aangeboden en kunnen er biedingen worden
uitgebracht.

(aan)bieden vanaf: 2 maart
(aan)bieden tot: 10 april
Afhalen producten op: in onderling overleg
Afnemen diensten: in onderling overleg

Fietstocht
- Fiets er lekker op uit op zondag 3 april. 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.
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Inschrijven tot: 27 maart
Start fietstocht: 3 april tussen 10:30-12:00u
Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal

Kliederkerk
Hoi jongens en meisjes, beste papa’s, mama’s, opa’s en oma’s,
Op zondagmiddag 27 maart is er weer Kliederkerk. Als je vorige
keer bent geweest, weet je al wat een feest dat is. Je bent welkom
vanaf 14.15 uur en om 14.30 uur gaan we starten (het duurt tot
ongeveer 16.15 uur). Eerst gaan we creatief en actief bezig met het
thema ‘Een nieuw begin’. In je eigen tempo en alleen als je wilt. Niet
alleen de kinderen, ook de volwassenen mogen mee doen. Daarna is er een
korte en vrolijke viering over het thema. Als afsluiting is er voor iedereen High
tea/limonade/koffie.
Geef jullie snel op – uiterlijk woensdag 23 maart - bij ds. Coby de Haan:
drs.jdehaan@gmail.com Graag je leeftijd even vermelden. Is er een dieet of iets
anders waar we rekening mee moeten houden? Zet het er bij in de mail.
Dus: trek je ouders of grootouders, je kinderen of kleinkinderen aan hun jas en
neem ze mee naar de Petrakerk op zondagmiddag 27 maart. Welkom!
Groetjes, Coby, Marjan, Marjolein, Else, Bianca, Hannah en Dirma
Vacature penningmeester
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is op zoek naar een penningmeester.
De penningmeester is een ouderling-kerkrentmeester die zich vooral bezig
houdt met het beheer van de financiën van de Protestantse Gemeente te
Veenendaal (PGV).
De voornaamste taken bestaan uit het adviseren van het CvK over het financieel
beleid, het opstellen van de begroting en jaarrekening. Het Kerkelijk Bureau
voert de dagelijkse administratie waar de penningmeester toezicht op houdt.
Ben jij die man of vrouw met ervaring in financiële administratie die een aantal
uren per week kan en wil besteden aan het financiële wel en wee van de PGV?
Voor meer informatie: scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl
Paasgroetenactie 2022- doet u mee?
Dit jaar gaan we weer
paasgroetenkaarten versturen aan
gevangenen in Nederland. Voor
gedetineerden is het bemoedigend als ze
een kaart krijgen, zeker als daar ook iets
persoonlijks op staat. Een kaart
versturen kost u slechts 2 postzegels en
een enveloppe en kan tot en met 12
maart. De kaarten liggen achter in de
kerk en mag u meenemen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Alina Keijman
(Alinakeijman@hotmail.com)
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Schrijfactie Zimbabwe: activist vervolgd voor verzonnen aanklachten.
De 28-jarige politiek activist Makomborero Haruzivishe uit
Zimbabwe spreekt zich uit tegen wanbestuur, corruptie en
ontvoeringen door de regerende partij. Dat is de autoriteiten een
doorn in het oog. Er lopen momenteel drie aanklachten tegen
hem. Hij zou onder meer een illegale demonstratie hebben
georganiseerd. Dit zijn valse beschuldigingen bedoeld om hem
de mond te snoeren.
Doelwit vanwege activisme.
Op 17 februari 2021 reden mannen in burgerkleding Haruziviche klem en losten
schoten. Mogelijk wilden ze hem ontvoeren, maar hij schreeuwde om hulp. Ze
arresteerden Haruziviche en brachten hem naar het politiebureau. Hij kreeg een
celstraf van 14 maanden opgelegd. Volgens de autoriteiten had hij tijdens een
demonstratie tegen president Mnangagwa in 2020 op een fluitje geblazen om zo
demonstranten aan te zetten tot acties tegen de politie. Hij kwam op 8 januari
2022, na tien maanden gevangenschap, vrij, maar de aanklachten zijn niet
ingetrokken.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 april 2022 naar de Zimbabwaanse autoriteiten. Roep hen op de
aanklachten tegen Haruziviche onmiddellijk in te trekken.
De voorbeeld-brief vindt u op onze website:
Wijkgemeente ZuidWest (petrakerk.nl)
Kijkcijfers onlinedienst 27 februari:
Direct 178 , Opname 60
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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