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Eerste zondag in de 40 dagentijd 
Kleur: paars  

 
Mededelingen  

 
Eerste zondag 40 dagentijd 
Zondag 26 februari is de eerste zondag van de 40 dagentijd.  
Het thema van het 40dagentijdproject van de kindernevendienst is: “Wie? 
Wat? Waar? Op zoek naar wie Jezus is”. Het is het project van Bijbel Basics .  
De vraag: Wie is Jezus? is een vraag die ook nu mensen intrigeert. Wie was 
hij? Wie is Hij? Welk beeld heb jij van Jezus?  
We horen de komende zondagen in de 40dagentijd uit de evangeliën over 
verschillende mensen die Jezus ontmoeten en zich afvragen : Wie is hij? Hij is 
toch die timmerman uit Nazareth? Maar wat hij doet en zegt, gaat hun begrip 
te boven, en het roept weerstand op. Mensen raken in verwarring als ze Jezus 
ontmoeten.  
We gaan op zoek naar zijn betekenis toen en nu!  
In de kerkdienst is ook een presentatie in verband met de Vastenacties in 
ZuidWest, die deze zondag van start gaan. We willen als wijkgemeente geld 
inzamelen voor een project van World Servants in Malawi. 
 
Aandacht voor elkaar  
Alie Hendriksen, Blekerij 16, heeft een succesvolle operatie ondergaan. Ze is 
nu thuis. We wensen haar een goed herstel.  
Arie van Driel, PWA Park 184, wordt verpleegd in het ziekenhuis in Ede. Hij 
was in verband met een ernstige longontsteking eerst opgenomen op de IC. 
Gelukkig gaat het nu beter met hem.  
Laten we met hem en zijn gezin meeleven en hen opdragen in onze 
gebeden. Ds. Coby de Haan 
 
Bij de bloemschikking:  
Het vraagteken op de zuil verwijst naar de titel van het project van de KND: 
WIE WAT WAAR? Als Bloemengroep volgen we dit project.  
Deze zondag is de lezing: Marcus 6 : 1-6. Jezus (verbeeld door 
de Phaleanopsis)onderwijst zijn plaatsgenoten in de synagoge.  
De mensen zeggen: wie denkt Hij dat Hij is? Toch gewoon maar 
een timmerman? We hebben toch allemaal gewone wortels?  
De draaien hem de rug toe. (De bloembollen keren hun bloem van hem af) 
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Bloemengroet  
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw Coos Israël, Lautaflat, Kerkewijk 79-59. 
 

Dankwoord  
Graag wil ik u allen heel hartelijk danken voor de bloemengroet, en de vele 
kaarten met goede wensen die ik van u mocht ontvangen. Het heeft ons goed 
gedaan.  
Hartelijke groet, ook namens Bert, 
Betsie Snijder 
 

Collecte Zending op zondag 26 februari: 

 

Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 
voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids 
overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel 
weeskinderen er alleen voor. Het kind dat 
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, 
moet voor inkomen zorgen, moet de andere 
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen 
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om 
schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en 
schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar 
school te gaan. Ze leven vaak in extreme 
armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar 
of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 
Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.  
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken 
om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders 
worden getraind om hen te begeleiden en 
praktische te begeleiden. Ook kinderen die 
gezinshoofd zijn worden getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te 
runnen en een opleiding af te maken.  
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte Zambia of doneer online. 
Hartelijk dank voor uw gift!  Lees meer op kerkinactie.nl/kinderenzambia 
 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
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40-dagentijd 2023: doen jullie mee aan de vastenacties?  
Van woensdag 22 februari tot zaterdag 8 april komen wij als gemeente samen in 
actie voor het goede doel. Dit jaar zetten we ons in voor het vastenproject ‘Actie 
Waterpomp’, voor het dorpje Chakuboli in Malawi. Toegang tot schoon water is 
namelijk van levensbelang.  
Om dit te realiseren is een bedrag van €5.850 nodig; een mooi streefbedrag 
om bijeen te brengen!  
Tijdens de 40 dagentijd hebben we verschillende acties opgetuigd ten bate 
van dit project. Kijk voor alle acties op www.petrakerk.nl/40_dagen_2023 om 
in te schrijven of te bestellen. 
 

Enkele highlights:  
• De eerste actie is op aswoensdag van start gegaan. 40 dagen lang gaan 

verschillende jongeren uit onze gemeende de uitdaging met zichzelf aan, 
door bijvoorbeeld niet te gamen, geen vlees te eten of zichzelf een 
schermlimiet te stellen.  

• Zaterdag 25 februari gaan de kinderen aan de slag met het versieren van 
handgemaakte vogelhuisjes. Daarna zullen zij deze verkopen aan 
vrienden, familie en gemeente. Gave collector’s items om te bemachtigen!  

• Maandag 27 februari vindt er een bloemen workshop plaats voor het goede 
doel. Inschrijving is reeds gesloten, maar we zullen naderhand berichten 
over de kleurrijke ervaringen van de cursisten.  

• Donderdag 9 maart vindt de eerste Sobere Soepmaaltijd plaats, waarin 
een moment van bezinning en een sobere maaltijd met elkaar worden 
gedeeld. Schrijf uiterlijk 5 maart in.  

• Vrijdag 10 maart vindt er een BINGO plaats in het Trefpunt. Ouderwetse 
gezelligheid voor het hele gezin. Inschrijven kan tot 5 maart, dus wees er 

op tijd bij ☺ 

• Graag extra aandacht voor de Paaskaarsen: bestellen uiterlijk 1 maart! 
 

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. 
 

Wij hopen een inspirerende vastentijd en rekenen op jullie steun en deelname! 
 

Diaconie Wijkgemeente ZuidWest 
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40 dagen kalenders in de app  
In de PGV app zijn nu een 2-tal 40 dagen kalenders actief, “voor elk wat wils”. 
Vandaag op Aswoensdag klinken vaak de woorden: ‘Stof ben je, tot stof keer je 
terug’. Elke kalender geeft dat op zijn eigen wijze weer:  
• 40 dagen Heilige Herrie  

Elke dag krijg je een nieuwe overdenking gecombineerd met een prachtige 
popsong in de app aangeboden. Mooie cross-overs tussen zingeving en 
de popcultuur.  
Vandaag: “All we are is dust in the wind”, van Melanie  

• 40 dagen Petrus  
In de online veertigdagentijdkalender van Petrus (PKN) vind je elke dag een 
inspirerende bijbel tekst, korte overdenking en prikkelende video. Deze 
kalender vindt je ook op de web site.  
Vandaag: “Wees mij genadig, God”, een lied gebaseerd op Psalm 
51 gezongen door Carla Chamoun.  

 

Gebruik de Ontdek knop in 
de app om toegang tot de 
een van de groepen te 
vragen, allebei mag 
natuurlijk ook. 
 
 
 
 
 

 

Paasgroetenactie 2023- 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 een hartelijke groet en 1 
minuut tijd.  
Gelegenheid om de kaarten te tekenen 
is er na afloop van de dienst in het 
trefpunt.  
De diaconie 
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Diversiteit in godsbeelden 
 
 

In een workshop gaan we met elkaar op zoek naar de 
verschillende godsbeelden die de diverse deelnemers hebben. 
We maken ons godsbeeld expliciet in woord, gesprek en in 
beeld. We werken dit uit via muziek, schilderen en in ons 
gesprek. 

 

We delen dit met elkaar vanuit een respectvolle, open en belangstellende 
houding, waarin luisteren en praten zonder oordeel een must is. Het zou 
mooi zijn als we elkaar hierin in verbondenheid kunnen ontmoeten. Mocht u 
belangstelling hebben voor deze workshop op een zondagmiddag dan plant 
Ariëtte dat te zijner tijd ook.  
Voor deze workshop geldt i.v.m. voorbereiding en het karakter van de 
bijeenkomst:  
Vooraf via de mail aanmelden. Begeleiding van de bijeenkomst door 
Ariette Bouwmeester. Maximaal 8 deelnemers. 
 

Datum: Donderdagavond 16 maart 2023  
Tijd: 19.00u-21.00u. 
Plaats van samenkomst: Petrakerk, kerkenraadskamer. 
Aanmelding is nodig: ariette@bouwmeester-wijnveen.nl 
 

 

Veense kerken volleybal-toernooi 11 maart 2023  
Initiatiefnemer: Cees Molenaar (voormalig voorganger van ICF - International 
Christian Family in "De Hoeksteen") 
 

‘Eén van de mooie kanten van mijn werk in ICF Veenendaal was het samen 
optrekken met zoveel Veense kerken. Als gezin bereiden we ons nu voor 
om vanaf zomer 2023 zendingswerk in Oeganda te gaan doen met Africa 
Inland Mission. We hopen dat mensen uit verschillende kerken hierbij 
betrokken raken. Zending verbindt! 
 

Doel: teams uit verschillende kerken hebben een gezellige, sportieve avond die 
het werk van Cees en Mirjam Molenaar bekendheid geeft. Twee niveaus, 30 
euro per team, 11 maart 18.30 Ichthus College. 

 

Meer info: www.millermiles.org, 
aanmelden/vragen millermilesaim@gmail.com 
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Bericht van de Boekentafel  
Er liggen twee nieuwe, interessante boeken op tafel. Dat zijn: 
“Levenslessen van een rabbijn” van Awraham Soetendorp 

en Annemiek Leclaire. Ter gelegenheid van zijn 80ste 
verjaardag een terugblik op zijn leven. U heeft erover 
gehoord in de preek van afgelopen zondag.  
Van Sam Janse “Toegewijd leven”. Een boek over recht doen 
aan al wat leeft. Een praktisch boek over de gevolgen van de 
keuzes die wij maken in ons leven.  
Naast deze boeken liggen er nog veel andere die ook het 
inkijken waard zijn.  
Dick Vogelezang 
 

Van de Bloemengroep:  
De Bloemengroep verzorgt iedere week een bloemengroet voor een 
gemeentelid dat wel wat aandacht kan gebruiken. De Bloemengroep is hiervoor 
afhankelijk van giften en bloemen zijn momenteel prijzig. We mochten de 
afgelopen maanden al een aantal giften uit de gemeente ontvangen. We zijn 
hier heel dankbaar voor. Als u het fijn vindt om hieraan bij te dragen, kunt u uw 
gift overmaken op het nummer van de Diaconie, NL14RABO 039.51.38.906 tnv 
diaconie Prot.Gem.Veenendaal onder vermelding van “Bloemengroep 
ZuidWest”. Alvast onze hartelijke dank. 
 

 

Kijkcijfers dienst 19 februari 2023 
Direct : 108 Opname: 72  
 

 

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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