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6e Zondag na Epifanie
Mededelingen
Kleur van de zondag: rood
De liturgische kleur vandaag is niet groen, hoewel het de 6e zondag van
Epifanie is, maar rood. Rood is de kleur van het vuur, dat verwijst naar
Pinksteren: de Heilige Geest. Het is dit vuur, deze kracht die we de nieuwe
ambtsdragers toewensen en -bidden.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging
naar mevrouw van den Hoorn, Bosje 13M in Elst.
Aandacht voor elkaar
Het echtpaar Ditewig, ’t Kofschip 145 heeft een moeilijke tijd nu zij pas
geopereerd is aan de endeldarm en hij te horen kreeg dat hij niet gedotterd kon
worden, maar een hartoperatie nodig had. Wanneer dat laatste moet gebeuren
is nog niet bekend.
Wilke van den Broek verhuist maandag 15 februari een appartement in de
zorginstelling Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2, appartement B8 3925 EN
Scherpenzeel. Dit is een hele stap voor haar in het proces van loslaten, nu zo
kort na het overlijden van haar partner Dick Cozijnsen. We hopen dat ze zich
toch thuis mag gaan voelen op haar nieuwe plaats, veilig met goede zorg om
haar heen, terug naar haar roots in Scherpenzeel. Zij wil wel graag verbonden
blijven met onze wijkgemeente ZuidWest.
Mevrouw van Bokkum- Azalea 1 is deze week succesvol geopereerd aan haar
been in de Gelderse Vallei. Zij is inmiddels weer thuis, waar ze verder moet
herstellen.
Kerkdienst 14 februari 2021
Op deze Valentijnsdag geen preek over de liefde, maar over de roeping.
We horen in onze lezing, Jeremia 1, hoe Jeremia tot profeet wordt geroepen.
Maar hij stribbelt tegen: “Ik niet, ik ben te jong, ik durf niet, ik kan het woord niet
voeren” Maar de HEER legt zich hier niet bij neer. Jeremia is uiteindelijk een
groot profeet geworden in de crisistijd in Israël: de verovering en val van
Jeruzalem. Ook voor ons als kerk is deze coronatijd een tijd van crisis. Hoe zal
het straks verder gaan met de kerk?
Daarom zijn wij extra blij en dankbaar dat we deze zondag Harriëtte
Notenbomer, Bert Geerken en Brenda van de Vendel in het ambt bevestigen.
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Zij weten zich geroepen hebben en hebben daarin de stem van God gehoord.
Zij zeggen ja! Zij zijn bereid er voor te gaan, op hun wijze, met hun talenten, met
hun geloof en hun vragen. Verder nemen we deze zondag ook online afscheid
van een aantal ambtsdragers. We danken hen voor al wat zij voor God, kerk en
mensen hebben betekend Helaas kunt u dit niet live bijwonen. Het is opnieuw
een onlinedienst. Laat de ambtsdragers, of ze nu komen of gaan, uw goede
wensen weten met een kaartje, een telefoontje of anderszins. Zodat zij weten
dat u als gemeente blij met hen bent, hen steunt en met hen verbonden bent.
Fijne zondag!
Ds. Coby de Haan

Liturgische schikking tijdens 40 dagentijd
Gedurende de 40 dagentijd zal er op de website, elke zaterdag een filmpje te
zien zijn waarin Anneke van de Bovenkamp of Lia van Berkel een symbolische
schikking maken. Deze uitleg is bedoeld om ook thuis zelf met zo’n schikking
aan de slag te gaan.
Een symbolische schikking is een schikking waar met lijnen, vormen, kleur en
natuurlijke materialen een thema wordt uitgebeeld.
Dit thema kan alles zijn b.v.: afscheid, welkom, geboorte, huwelijk en in deze
weken de werken van barmhartigheid.
Wanneer het u leuk lijkt om ook wekelijks mee te doen met de schikkingen, is
het handig om alvast materiaal voor de basis te verzamelen.
Ideeën voor de ondergrond ziet u op onderstaande foto's maar het is nog mooier
als u uw eigen gedachten bij dit thema uitwerkt. Daarbij kunt u in deze coronatijd
gebruik maken van wat u - met een beetje creativiteit - in uw eigen huis bij
elkaar kunt zoeken. Onze suggesties zijn geïnspireerd door de brochure die u
hier kunt vinden
In de kerk ziet u in deze tijd een liturgische schikking, dit is een symbolische
schikking die de lezingen van de zondag volgt en dus dient als ondersteuning in
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de eredienst. Dit jaar volgen wij, net als de kindernevendienst, de lezingen uit
Marcus en Johannes (B jaar).
Deze schikking heeft dus andere thema’s dan de schikkingen die op zaterdag
worden gemaakt

Een zoom- en wandelgroep voor de middengeneratie

Hou jij het nog vol nu de lockdown al bijna een jaar duurt? Of ben jij ook onlinemoe en mis je het samen zijn in de kerk en de verbondenheid met elkaar?
Vooral als je van de middengeneratie bent, kan deze tijd veel van je vragen, het
opgesloten zijn in eigen huis, de drukte thuis, de druk van online werken, en
misschien ben je ook nog wel druk met zorg voor anderen.
Wanneer heb je nog een moment voor jezelf? Een moment waarin je even op
adem kan komen, en waar je voedsel voor je ziel kunt krijgen.
Daarvoor willen we je uitnodigen voor de Zoom- en wandelgroep ‘Even op adem
komen’. Op een aantal zondagavonden in februari en begin maart willen we het
volgende doen: Het eerste half uur, van 19.45 tot 20.15 uur, is er een moment
van stilte en bezinning rond een psalm. We stellen onszelf daarin de vraag, wat
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deze coronatijd met ons doet, en hoe vinden we inspiratie? We delen wat ons
raakt. Dit eerste half uur is online, helaas dat kan nu niet anders.
Daarna, om 20.15 uur, kun je met één ander van de groep een half uur een
ommetje maken. Dat wil zeggen samen wandelen en nadenken over een
gespreksvraag die je naar aanleiding van de psalm meekrijgt.
We gebruiken het boekje: “Als het leven kantelt, psalmen in coronatijd”,
uitgegeven door de PKN. Je kunt je opgeven voor 1 avond, of 2, of alle 3 de
avonden. Natuurlijk staat het je vrij om alleen het eerste online half uur mee te
doen. De bijeenkomsten zijn op zondagavond 21 februari, 28 februari en 7
maart van 19.45-20.45 uur. Dus je bent nog op tijd thuis voor de avondklok
ingaat, als die er nog is. Je kunt je opgeven bij ds. Coby de Haan,
e-mail: ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl of mobiel: 06-16055455.
Je krijgt dan via de mail een link toegestuurd om in te loggen en je krijgt het
boekje Als het leven kantelt (pdf-formaat).
Diaconale collecte, zondag 14 februari, bestemd voor:
Noodhulp voorkomen in Ethiopië
In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren
steeds vaker te maken met droogte. Voor ons
uitzonderlijke situaties, die tot discussies leiden.
In zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit
soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de
regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel belangrijker om:
• héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond,
• om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken,
• om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood.
Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te zijn
op de gevolgen van de klimaatverandering:
• Boer Akee leerde over irrigatie landbouw en het behoud van vruchtbare
grond;
• Hij kreeg zaden die goed tegen droogte kunnen en leerde hoe hij de
nieuwe gewassen moest verbouwen;
• zijn vrouw Rahmoo leerde geld sparen via een spaargroep
• Muntaha kon met hulp een winkel starten in haar dorp
• Meymuna verdient nu geld met een restaurant
Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van
voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun hele dorp vooruit.
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u via Kerk in Actie onder andere 3500
mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om net als Akee, Rahmoo, en
Muntaha en Meymuna beter voorbereid te zijn op klimaatverandering.
Helpt u mee? Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer
informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie. Bedankt voor uw steun.
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Actie Kerkbalans
Het College van Kerkrentmeesters kan, tevreden, meedelen dat de, voorlopige,
teller van de actie kerkbalans op € 612.300,00 staat. Tevreden omdat in de
begroting voor 2021 een opbrengst van € 598.000,00 was geraamd. Zodra de
telling volledig is volgt een nadere analyse van de actie.
Kijkcijfers 7 februari 2021:
412 mensen bekeken de opname als vervanging van de live uitzending.
Activiteitenkalender Vastenactie 2021
Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject ‘Zorgwoningen De Goede Reede’,
waar we met jouw/uw hulp de inrichting van de gezamenlijke tuin mogelijk willen
maken. De komende periode hebben we verschillende acties opgetuigd ten bate
van dit project.
De acties zullen – in deze tijd van coronacrisis – niet op de gebruikelijke manieren
ten uitvoer kunnen worden gebracht. Er is daarom een kalender met aangepaste
acties opgesteld, zodat jij/u op een veilige manier het doel kunt steunen.
Actie
Eieren &
Viooltjes

Paaskaarsen

Bingo!

Marktplaats
ZuidWest

Pubquiz!

Wat houdt het in?
- Bestel kakelverse eieren, om te
versieren of lekker op te eten.
- Bestel vrolijke viooltjes voor
een kleurrijk balkon of fleurige
voorjaarstuin.
- Bestel sfeervolle paaskaarsen
met aansprekende reliëfs, om te
branden in huiselijke kring
- En bestel er een stevige
standaard bij, voor
solide
ondersteuning
- Ouderwetse gezelligheid voor
het héle gezin! Log online in en
win leuke prijzen!
- Nadere info volgt omtrent inloginstructies
- Bied elkaar diensten aan, zoals
klusjes of advies, of producten
- Van 21 februari tot 8 maart
kunnen aangeboden producten
en diensten online worden
aangemeld
- Van 9 maart tot 21 maart kan er
online op producten en diensten
worden geboden
- Een kennisquiz voor iedereen
waarbij gezelligheid en plezier
voorop staan!
- De quiz bestaat uit zeer diverse
vragen; van moeilijk en
uitdagend tot eenvoudig of
grappig
- Nadere info volgt omtrent inloginstructies
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Hoe werkt het?
Bestellen via:
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
Bestellen vanaf: 17 februari
Bestellen tot: 19 maart
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5
Bestellen via:
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
Bestellen vanaf: 17 februari
Bestellen tot: 26 februari
Afhalen op: 27 maart aan Dennenlaan 5
Inschrijven via:
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
Inschrijven vanaf: 17 februari
Inschrijven tot: 7 maart
Bingodatum: 13 maart van 15:30-17:00u
(aan)bieden via:
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
Aanbieden vanaf: 21 februari
Aanbieden tot: 8 maart
Bieden op aanbod vanaf: 9 maart
Bieden op aanbod tot: 21 maart
Afhalen producten op: 27 maart aan
Dennenlaan 5
Afnemen diensten: in onderling overleg
Inschrijven via:
www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
Inschrijven vanaf: 17 februari
Inschrijven tot: 19 maart
Quizdatum: 26 maart van 20:00-21:00u

Vanaf 17 februari staat de website klaar, waarop je/u kunt bestellen, inschrijven,
aanbieden en bieden. Webadres: www.petrakerk.nl/40_dagen_2021
Wanneer jij/u de voorkeur geeft aan om een geldbedrag over te maken voor de
vastenactie 2021, dan kan dat natuurlijk ook en wel via het bankrekeningnummer
NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te
Veenendaal onder vermelding van 40-dagen-project wijk ZuidWest.
We hopen dat we op jouw/uw steun kunnen rekenen!
Diaconie Wijkgemeente ZuidWest
Belgeno(o)t
Vindt u het ook altijd gezellig om eens met u iemand
te kletsen? Lekker even je verhaal kwijt te kunnen,
iemand beter leren kennen, iemands verhaal te
horen of gewoon praten over dagelijkse dingen. Dat
is altijd fijn, zeker nu er fysiek erg weinig mogelijk is.
Wij vanuit de diaconie organiseren in overleg met
het pastoraat BELGENO(O)T!
U/jij kunt u/je op geven om gebeld te worden of om
iemand te bellen die dit fijn vindt. Mocht u iemand
weten die wel een belletje kan gebruiken horen wij
dat ook graag. Wel graag even toestemming vragen
voor het delen van naam en telefoonnummer.
Uiteraard is iedereen welkom om zich aan te
melden, jong en oud! Omzien naar elkaar is een
mooi gegeven wat we kunnen inzetten in deze tijd…
Heeft u zich opgegeven, dan zullen wij u in contact brengen met iemand om met
elkaar te gaan bellen. U/je zou dan bijvoorbeeld 1x per week eens met een kopje
thee of koffie telefonisch met elkaar kunnen kletsen.
Geef(t) u/jij je ook op?
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@pknveenendaal.nl
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