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Mededelingen 
 

Kleur van de zondag: Rood 
Vandaag verschiet de kerk weer van kleur naar rood. De kleur van liefde, het 
vuur, de warmte en het enthousiasme. De kleur van de Geest en van het feest. 
Feest omdat Pinksteren ook de verjaardag is van de kerk. 
Liturgische kleuren kunnen qua kleurscharkering verschillen. Ons pinksterrood, 
vaak een vlammend helder rode stof, is een recent product. Middeleeuwse rode 
gewaden zijn diep donkerrood. Helder rood kon men toen nog niet maken. Het 
donkerrood ligt wat dichter bij het martelaarsbloed en laat zien dat het rood op 
Pinksteren eerder met het ‘getuigen’ te maken heeft dan met de tongen van 
vuur. Nu wij zo mooi helderrood kunnen maken, ligt de associatie met het vuur 
van de Geest meer voor de hand. 
 
Pinksteren 2021: Kom, Geest van God, zet ons in beweging! 

 
In de Pinksterdienst van zondag 23 mei gaan we het horen, zien en hopelijk zelf 
beleven hoe de Geest van God ons in beweging zet. 
We lezen uit Handelingen 2 over die wind die waait, die vlammen van vuur, die 
mensen met elkaar in verbinding brengt en in beweging zet. 
In de dienst zijn filmopnames van twee dansen die voor deze Pinksterdienst 
opgenomen zijn in de Petrakerk. Marianna van Beek danst op een 
Pinksterimprovisatie van Hans Kroon (pianist) en op het lied “You raise me up”, 
gezongen door Marin Kroon. 
Ik kan u zeggen je wordt met hart en ziel meegevoerd in deze dans en muziek. 
Op de site van ZuidWest staat voor kinderen een Legofilmpje over Pinksteren. 
In de dienst kijken en luisteren we naar muziekfilmpje van de kindernevendienst: 
I got de Spirit! 
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En verder: De afgelopen dagen hebben gemeenteleden, niet alleen kinderen ☺, 
vlammetjes met inspirerende teksten gemaakt, die opgehangen zijn in het 
liturgisch centrum. 
Als u nu dit leest en denkt “He, dat wist ik niet, wat een leuk idee”. Kom in 
beweging en doe mee. We beseffen dat we elkaar moeten stimuleren. Vandaar 
juist dit thema met Pinksteren: Zet ons in beweging.  
Ik hoop dat er met Pinksteren heel veel vlammetjes van gemeenteleden, ouder 
en jonger, in de kerk hangen! 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
Op deze Pinksterzondag gaat er een mooi boeket met een hartelijke groet van 
de gemeente en ter bemoediging naar de heer Wim Kruis, Brucknerpad 6 en 
naar de heer Stam, Grote Pekken 378 
 

Aandacht voor elkaar 
Mevrouw Truus van Lienden, Grootveldlaan 11, verblijft nu na een geslaagde 
operatie voor revalidatie in de Engelenburg. Het gaat gelukkig goed met haar. 
Meneer Jan Bekker, Van Duyn van Maasdamstraat 10, heeft onverwacht een 
zware operatie ondergaan in het ziekenhuis in Ede. Hij is ernstig ziek. We hopen 
en bidden dat hij mag herstellen.   
Laten we Jan en Truus dragen in ons meeleven en onze gebeden. 
Ds. Coby de Haan 
 

Geboortebericht 
Zo begint dit blije geboortebericht van Mara 
Maria, kindje van André en Anouk van Soest en 
zusje van Lars. Mara is 4 mei geboren 
Op de geboortekaart staat: “Dankbaar en intens 
gelukkig zijn wij” Velen van ons zullen Anouk 
kennen als voorzitter van de kindernevendienst. 

We feliciteren André en Anouk, en Lars natuurlijk, van harte met de komst van 
Mara. We wensen hen samen veel geluk. 
Dit mensenkind, zo’n mooi wonder van leven is aan hun liefde en zorg 
toevertrouwd. We hopen dat Mara mag opgroeien tot een mooi en gelukkig kind, 
onder de zegen van de hemelse Vader.    
U kunt zelf ook persoonlijk dit gezin feliciteren door hen een kaartje sturen.  
Hun adres is: Hensenhof 12, 3907 JN Veenendaal 
 
Kom en maak een pinkstervlam 
Een leuke uitdaging voor Pinksteren voor ouder 
en jonger. Het is dus voor de dienst van 
aanstaande zondag. Dus er is haast bij ☺ 
Weet u niet hoe u een vlam moet maken, een 
rood driehoekig vlaggetje is ook prima! 

Een boog in de wolken 
Als teken van trouw 

Staat boven jouw leven: 
Ik ben bij jou 
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Stop uw vlam met tekst in de brievenbus van de Petrakerk. We beginnen 
zaterdag al met ophangen. Natuurlijk kunt u zondagmorgen voor 9.15 uur ook 
nog aanleveren. 
Op deze wijze willen we na bijna een jaar kerksluiting u en jou helpen om de 
weg naar de kerk weer te vinden en de verbondenheid met elkaar, die we zo 
missen, op deze wijze te zoeken. 
Wij verbinden de vlammetjes uit de gemeente aan elkaar! 
Kijk hiervoor ook op de website van de kerk of in de PGV app. 
 
Favoriete Pinksterliederen van de pastores PGV 
Wilt u weten welke dat zijn? 
Kijk dan deze week op de website van de kerk. Daar kun je iedere dag kijken en 
luisteren naar een geliefd pinksterlied van één van de PGV pastores. Wij 
vertellen erbij wat ons inspireert. 
 
Collecte Pinksterzending  

- Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen  
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld 
voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap 
deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van 
de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met 
hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, 
beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens 
een groot festival op verschillende plekken in Egypte 
wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over 
wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars 
krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.  
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in 
Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of 
maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie   
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Sirkelslag YOUNG 2021 - 28 mei 2021  
Heb jij zin in een gezellige en uitdagende avond samen 
met andere jongeren uit jouw kerk? Sirkelslag een tof 
interactief spel voor jongeren van 12-16 jaar.  
Dit jaar werken De Open Hof en ZuidWest weer samen 
om dit te organiseren voor jou. We hebben er voor 
gekozen om deze avond in onze eigen kerkgebouwen te 
laten plaatsvinden om zo op een veilige manier alle 
jongeren de kans te geven om mee te doen.  
Aanmelden:  
Petrakerk: zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl   
Open Hof: annemariedemooij@gmail.com  

http://www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
mailto:zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl
mailto:annemariedemooij@gmail.com
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Start 19:00 uur, en rond 22:00 uur zijn we klaar. 
Je bent welkom!  
 
Open Kerk,. 
We zijn blij u weer te kunnen ontvangen tijdens de Open Kerk. 
We hebben rond het thema Pinksteren een kleine expositie gemaakt, waarin 
een aantal gemeenteleden laat zien -door beelden, foto’s en 
schilderijen- waar zij aan denken met Pinksteren. 
We hopen dat u hiervan geniet en dat zij ook u inspireren. 
 
Omdat we de examenkandidaten van het CLV de rust en de concentratie 
gunnen bij hun examens die ze ook maken in ons gebouw, gaan we de eerste 
twee weken alleen op donderdagvond open. Daarna bent u ook welkom op 
dinsdagmiddag en woensdagmiddag. 
De tijden zijn: 
Donderdagavond 20 mei van 19.00 - 20.00 uur 
Donderdagavond 27 mei van 19.00 – 20.00 uur  
Vanaf 1 juni:  
Dinsdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur 
Woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en  
Donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur. 
 
Wilt u ook een gastvrouw/ gastheer zijn bij de Open Kerk? Van harte welkom, 
neemt u dan contact op met Karin de Jonge katharinadejonge@gmail.com 
 
Kijkcijfers 
Direct:   279 
Opname: 131 
 
 

 

 

 

 

 

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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