Zondagsbrief
3e jaargang, nummer 37
Zondag 20 maart 2022
Derde zondag van de 40 dagentijd
“Oculi”
Mededelingen
Kleur van de zondag paars
De zondag is vernoemd naar Oculi mei semper ad Dominum (Latijn voor Mijn
ogen zijn altijd gericht op de Heer), de eerste woorden uit de introïtus voor deze
zondag (Psalm 25).
Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van
God afgewend. Het paars is ons een teken van ootmoed en van rouw.
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 week: Lucas 13:1-9, de gelijkenis van de vijgenboom. Wanneer we
uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het
van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.”
Mededeling over het koffiedrinken voor de dienst
Er is definitief besloten , in overleg met de wijkraad Pastoraat, om het
koffiedrinken voor de dienst niet meer op te starten. Dit door geringe deelname
en men kan, wanneer je erg vroeg bent, een kop koffie drinken in de
ontmoetingsruimte. Iedereen die de afgelopen jaren heeft geholpen met het
koffieschenken (de vroegere Welkomsdienst) heel hartelijk bedankt voor de
inzet.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter
bemoediging naar Marije Stegenga, Castor 5.
Bijeenkomsten contactpersonen
Wist je dat er in onze gemeente meer dan 75
contactpersonen actief zijn?! Samen vormen zij
de oren en de ogen van de gemeenschap. Door
middel van kaartjes en bezoekjes, door het
rondbrengen van brieven en door telefoontjes
blijven we op de hoogte van elkaars leven.
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In coronatijd was het voor ieder een uitdaging om met elkaar verbonden te
blijven. Het is na lange tijd weer mogelijk om samen te komen en inmiddels
heeft het team van pastores ook een nieuwe samenstelling gekregen. We
geloven daarom dat het meer dan tijd is om elkaar te ontmoeten. We
organiseren om die reden een paar bijeenkomsten voor- en met alle
contactpersonen. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor bezinning,
inspiratie en ontmoeting. We maken kennis met elkaar, praten met elkaar bij en
er is ook ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Alle contactpersonen
worden van harte uitgenodigd voor de ontmoeting in hun eigen sectie. De
ontmoetingen vinden op verschillende data plaats in de Petrakerk. Via je eigen
sectie-ouderling ontvang je een uitnodiging! Hierbij ter herinnering nog even de
data op een rij:
Woensdag 30 maart, 19.30
Contactpersonen sectie 4
Woensdag 6 april, 19.30
Contactpersonen sectie 1
Donderdag 7 april, 19.30
Contactpersonen sectie 2
Woensdag 21 april, 19.30
Contactpersonen sectie 3
We kijken uit naar je komst en danken je voor je trouwe inzet in de afgelopen
tijd.
Namens de werkgroep pastoraat,
Gert, Theo, Anneke, Thisine, Coby, Aafke en Anne
Vakantie Anne Stelma
Vanwege vakantie ben ik afwezig van 19 maart tot en met maandag 28 maart.
Voor bijzondere pastorale zaken in sectie drie of vier kunt u in deze periode
contact opnemen met ds. Coby de Haan of Carla van Maasakkers.
Hartelijke groeten, Anne Stelma - Ribberink
Verdeling van pastorale zorg ( voor gemeenteleden jonger dan 80 jaar) in
de secties
Zoals u kon lezen in Samen Eén nr. 5, hebben we een vernieuwd pastores
team. Ds. Coby de Haan is i.v.m. pastorale zorg voor gemeenteleden 80verbonden aan sectie 1 en 2.
Omdat er aan sectie 3 en 4 geen predikant verbonden is, verzorgt onze kerkelijk
werker Anne Stelma de pastorale zorg ( 80-) voor deze secties.
Roselie Minderhoud
Voorzitter werkgroep pastoraat
Kliederkerk
Zondag 27 maart is er weer een kliederkerk, voor meer informatie kijk op de
website van de Petrakerk.
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1e Collecte zondag 20 maart:
Een betere toekomst voor straatkinderen in
Yogyakarta
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel
kinderen op straat. Anies uit Yogyakarta, op het
Indonesische eiland Java, woont op straat. "Ik was een gewoon kind, met een
thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles veranderde toen mijn vader ons
huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we
op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.”
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken de kinderen op straat op
en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen
kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat
definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke
school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat
meer kinderen op straat belanden. Daarom
verwijst Dreamhouse ouders door naar
organisaties die ouders kunnen helpen hun
gezin financieel te onderhouden.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk
voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Straatkinderen Indonesië

Veenendaal voor Oekraïne
Op de website van de Petrakerk treft u alle up to date informatie aan.
Vluchteling in huis? Hier treft u een handreiking aan.

Nieuwe aflevering van de Podcast 'Zin'
Deze week is er weer een nieuwe aflevering van de
podcast 'Zin' online gekomen. In deze aflevering komt ons
gemeentelid Bas aan het woord. Bas is een dertiger die als
vader van kleine kinderen nadenkt over geloof en kerk. Bas
vertelt ons aan de hand van psalm 23 hoe hij er op
vertrouwt dat God altijd met hem meegaat. Bas ervaart dat
zijn relatie met God groeiende is en dat hij God in de loop
van de jaren steeds beter in beeld krijgt.
Om de podcast te beluisteren kunt u hier klikken. Via de QR code hierbij kunt u
de website vinden waar de podcast op staat. Ook staat er een verwijzing
op www.petrakerk.nl en is de podcast te vinden via spotify.
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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 via
zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of Tonny van Woerkom, 0318-521391.
Bedankt vrijwilliger
Zaterdagmiddag 26 maart organiseert de kerkenraad een evenement om alle
vrijwilligers die op de een of andere manier betrokken zijn bij wijkgemeente
ZuidWest te bedanken. Vanaf 21 maart is het voorjaar en we mogen elkaar weer
ontmoeten. We hebben een leuk programma samengesteld, vooral gericht op
het elkaar ontmoeten:
• 14:00 Inloop
• 14:30 Aanvang met koffie, thee en wat lekkers.
• 15:00 Spannende, leuke en informatieve quiz met als
rode draad duurzaamheid.
• 16:00 Gezellig samenzijn met zoet en hartig lekkers.
• 17:00 Einde
In de afgelopen weken hebben we alle voorzitters en coördinatoren van
commissies en werkgroepen gevraagd om te inventariseren hoeveel mensen
van hun club willen deelnemen. Nog niets gehoord? Mail dan naar
zw-actief@pkn-veenendaal.nl.
De Open Kerk
Bezoek in de Vastentijd de Kruisweg in de Petrakerk 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 en een kaarsje aansteken voor Oekraïne. U bent
van harte welkom op:
•
Dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
•
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
I.v.m. een uitvaart is er dinsdagmiddag 22 maart geen Open
Kerk
Vriendelijke groeten, Karin de Jonge
Muziekprogramma in de 40 dagen tijd – Petrakerk.
Aankomende zondag zijn we halverwege de Veertigdagentijd, de periode die
start op Aswoensdag en loopt tot Pasen. Deze middag bezingen, bespreken en
beluisteren we veelzijdige liederen die ons via het liedboek voor deze periode
worden aangereikt. Kerkmusicus Herman Mussche, o.a. als cantor verbonden
aan de Oude Kerk in Amsterdam en dirigent van het Veenendaals Kamerkoor,
zal de toelichting verzorgen. De cantorij o.l.v. Guus Fennema is aanwezig en
organist is Ytsen Wielstra. Er is volop samenzang, dus wees welkom!
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Datum: 20 maart
Locatie: Petrakerk Veenendaal
Tijd: 15.30 uur
Kosten: collecte na afloop
Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl
Aanmelding: niet nodig.
Filosofisch Café in Het Trefpunt bij de Petrakerk.
Op dinsdag 22 maart is er om 20:00 uur weer een Filosofisch Café in Het
trefpunt. Deze activiteit is toegankelijk voor mensen van binnen en buiten de
kerk. Deze keer wordt de avond ingeleid door Hans Bouwmeester. Hij
verschaft ons enig inzicht in het “Socratisch gesprek”. Het gesprek ontleent zijn
naam aan Socrates, de leermeester van Plato. Hij probeerde anderen tot inzicht
te brengen door hen vragen te stellen, voorbeelden te laten geven en ervaringen
met hen te analyseren. Na de inleiding zullen we in groepen oefenen aan de
hand van een tweetal casussen, waar nodig begeleid door ervaren
‘cafégangers’. Je zult je snel thuis voelen. Consumpties zijn voor eigen
rekening.
Datum: Dinsdag 22 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal
Contact: Werkgroep Filosofisch café , 0318-521222
Aanmelding: zw-vis@pkn-veenendaal.nl (aanmelden hoeft niet, maar wie
zich aanmeldt ontvangt vooraf nog wat extra info)

Vlaggenlijn Veertigdagentijd
In de kerk zijn we begonnen met het maken van een vlaggenlijn, met daaraan de
platen van het kindernevendienst project. Het zou mooi zijn als deze ook wordt
aangevuld met uw/jouw bijdrage. Waar hoop/verwacht jij op? Schrijf of teken dit
op een blad en hang deze aan de vlaggenlijn. Op weg naar het Paasfeest wordt
het zo een slinger van hoop en verwachting. De leiding van de kindernevendienst.
Viering in de stijl van Taizé, thema: Vasten
Meditatie door: zingen, bijbellezingen, gebed, stilte en aansteken van kaarsen.
Zondag 27 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de Petrakerk.
Activiteiten Vastenactie 2022
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.
In onderstaande tabel een overzicht van alle acties. Graag extra aandacht voor
de volgende acties:
- Let op: wegens onvoldoende aanmeldingen komt de dansmarathon van
zaterdag 19 maart helaas te vervallen
- Schrijf(t) je (u) snel in en verzeker je deelname aan de actie:
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Volgende
week
donderdagavond:
de
bezinningsvolle
soepmaaltijd
o Volgende week vrijdagavond: de gezellige online pubquiz
o Vooruitblik voor alle thuisbakkers: bak(t) je (u) mee voor het
goede doel?
Daarnaast voor de jongsten onder ons: op 9 april van 14-16u kun je je eigen
palmpaasstok maken. Kom je ook? Stuur eenvoudig een mailtje aan:
zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl en schrijf je kosteloos in
Bovendien is Marktplaats Zuidwest geopend. Er zijn al verschillende mooie
aanbiedingen; bied er dus op los zouden we zeggen! En mocht je/u ook een
aanbieding willen plaatsen; ook dat is nog steeds mogelijk.
Mocht je/u een geldbedrag over willen maken voor het vastenproject, gebruik dan
graag het volgende 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

Wat houdt het in?

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

Paaskaarsen (ACTIE GESLOTEN)
- Tot 9 maart was het mogelijk om sfeervolle
paaskaarsen te bestellen met aansprekende reliëfs.

Afhalen op: 2 april aan Dennenlaan 5

Bingo! (INSCHRIJVING GESLOTEN)
- 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.

Bingodatum: 18 maart van 18:30-20:30u
Locatie: Het Trefpunt

Dansmarathon (AFGELAST)
- 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

Dansmarathon: 19 maart van 13:00-16:00u in
Locatie: 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: 20 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.
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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.

Inschrijven tot: 27 maart
Start fietstocht: 3 april tussen 10:30-12:00u
Startpunt: Marterlaan 11, Veenendaal

Kijkcijfers onlinedienst 13 maart
Direct: 199 Opname: 75
Save the date: Passion zaterdag 9 april
In de 40 dagentijd doet De Open Hof mee
aan The Passion 40daagse van de PKN.
Op zaterdagmiddag 9 april is er in De Open
Hof een optreden van Kindertheater
Knettergek met het programma Windkracht
10! Een afwisselende en interactieve voorstelling voor jong en oud met te gekke
liedjes, handpop Olly, goocheltrucs en een Bijbelverhaal. Aanvang 15.30 uur. Het
programma duurt ongeveer 75 minuten. Zie de promo op Youtube. Kaarten zijn
te bestellen via Zingen in de kerk.
Ook is er een Paaswake op het plein van Het Ronde Erf rond een groot verlicht
kruis. Tussen 18.30 en 21.00 uur kun je o.a. een kaarsje aansteken en je hoop,
zorgen en verwachtingen delen. Het kruis staat er al vanaf 16.30 uur.

Hartelijke groet: Erna van der Net, Wilma Kloet, Wendy van Schelven en Dirma
van de Wetering
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Vacature penningmeester
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is op zoek naar een penningmeester.
De penningmeester is een ouderling-kerkrentmeester die zich vooral bezighoudt
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

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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