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Mededelingen 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar de heer Arie van Harten. Dhr. Van Harten verblijft in verpleeghuis de Meent, 
voorheen Groen van Prinsterenstraat 19. 
 
Bij de bloemschikking 
Het vraagteken op de zuil verwijst naar de titel van het project van de 
Kindernevendienst: WIE WAT WAAR? Als Bloemengroep volgen we dit project. 
Markus 4:35-41 gaat over de storm op het meer. De mensen vragen zich af: “WIE 
IS HIJ dat de wind en het water hem gehoorzamen?”. Jezus wordt verbeeld door 
de orchidee en takken en bloemen verwijzen naar het onstuimige water. 
 
Collecte Zending op zondag 5 maart 2023 
Palestina - Samen Bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk 
van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, 
zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis 
en dat opent deuren: ze passen het toe in 
hun eigen leven en worden actiever in de 
kerk. Samen bespreken ze problemen in de 
samenleving en zoeken naar oplossingen.  
Sinds Marjam door haar vriendin Layla 
meegenomen werd naar een Bijbelstudie is 
haar leven veranderd. De bijeenkomsten 
sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. 
We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. collecte Palestina of doneer online. Hartelijk 
dank voor uw gift!  
Lees meer op www.kerkinactie.nl/bijbelinpalestina. Helpt u mee 
om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
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Verkiezing nieuwe predikant  
In februari 2022 is de beroepingscommissie 
van ZuidWest van start gegaan met het 
zoeken naar een nieuwe predikant. Een jaar 
later heeft de commissie, na een lange 
zoektocht, op 16 februari 2023. een advies 
uitgebracht aan de wijkkerkenraad voor een te 
beroepen predikant.  
De wijkkerkenraad heeft in een vergadering op 20 februari 2023 unaniem en van 
harte besloten in te stemmen met dit advies. Vervolgens heeft de wijkkerkenraad 
het voorgenomen besluit tot kandidaatstelling aan de Algemene Kerkenraad 
voorgelegd en ook deze heeft de voordracht met blijdschap aanvaard.  
We zijn blij dat we de voorgedragen kandidaat binnenkort aan de gemeenteleden 
van ZuidWest kunnen voorstellen!  
We nodigen je daarom van harte uit voor een gemeentevergadering op maandag 
13 maart 2023 om 20.00 uur in de Petrakerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 
Op deze avond zal de beroepingscommissie verslag doen van de gevolgde 
procedure en de voordracht toelichten. Ook zal er een introductie plaatsvinden 
van de voorgedragen kandidaat. De stemgerechtigde leden (doop- en belijdende 
(gast)leden vanaf 18 jaar) van ZuidWest hebben dan de mogelijkheid de 
voorgedragen predikant te verkiezen. Vanwege het vertrouwelijke karakter zal 
deze vergadering niet online te volgen zijn. We hopen op je komst! 
Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba 
 
Actie Waterpomp 
Ook zo’n gezellige bloementaart gemaakt? De deelnemers waren enthousiast! 
Graag aandacht voor de volgende acties: 
- Zondag 5 maart kunt u na de dienst in Het Trefpunt vogelhuisjes voor € 10,00 

kopen. De opbrengst komt volledig ten goede aan de actie. Ongeveer de helft 
van de huisjes is door kinderen versierd, de andere helft is nog blank met een 
mooi ZuidWest logo. 

- 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, wees er op tijd bij! 

 
Appeltaartconcert in de Petrakerk….  
Op zondagmiddag 12 maart om 14:30 uur. Het doel van deze concertreeks is om 
klassieke muziek - en de passie voor die muziek - dichter bij 
de mensen te brengen. Uiteraard wordt na afloop appeltaart 
geserveerd bij koffie, thee of iets fris, omdat dit symbool staat 
voor de veilige, warme sfeer van de concerten. Wees 
welkom; de toegang is gratis. Collecte voor de kosten. 
Appeltaart die overblijft wordt ter plekke verkocht voor het 
goede doel van ons 40-dagenproject. 
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Expositie Hongerdoeken 
Tot Pasen is er in de Petrakerk een expositie van hongerdoeken, ook wel 
meditatiedoeken genoemd.  Kunstenaars uit verschillende werelddelen hebben 
hongerdoeken gemaakt vanuit Bijbelse en christelijke thema's die hen 
aanspreken. Want, christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden en Oosten 
kunnen ons geloof in het Westen verrijken en roepen ook op om - juist in de 
vastentijd - na te denken over de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld. 
De hongerdoeken die hier hangen zijn belangeloos uitgeleend door de Stichting 
Zendingserfgoed in Zuidland www.zendingserfgoed.nl. Te bezichtigen tijdens de 
Open Kerk. 
 
Bericht van de Boekentafel  
Omdat er een aantal boeken die al lang op tafel lagen teruggebracht zijn naar 
boekhandel Van Kooten was er plaats om een aantal nieuwe boeken neer te 
leggen. Ik noem er een paar: 
- Henk Binnendijk: “Het geheim van David”. Meditaties over de Psalmen. 
- Onder redactie van ds. Kloosterman: “O hoofd vol bloed en wonden”, een boekje 

met 49 meditaties over het li9jden van Christus. 
- Andrej Koerkov: “Dagboek van een invasie”. Thomas Quartier. Een indringend 

verslag over de oorlog in zijn land door de bekendste schrijver van Oekraïne. 
- Thomas Quartier : “Monniksvragen”. Het klooster als klankkast voor een radicaal 

geluid. 
Opnieuw boeken die de moeite waard zijn om te lezen. 
Dick Vogelezang 
 
Wandeling PGV 
Zaterdag 11 maart verzorgt de PGV 
Wandelwerkgroep weer een korte 
wandeling van ongeveer 8 km. Start: 9.30 
uur. Start- en eindpunt: parkeerplaats 
"Groene Entree Prattenburg", langs de 
fietsroute naar Amerongen schuin 
tegenover restaurant ‘3 Zussen’ 
(Kerkewijk-Zuid 115).  
We lopen een stukje door de bossen van 
Prattenburg en steken de verkeersweg 
Veenendaal-Elst over naar Plantage 
Willem lll (grafheuvels). Vervolgens steken 
we dicht bij Elst de verkeersweg weer 
terug over en lopen naar een solitaire beuk met uitzicht op een heideveld. 
Vervolgens weer door landgoed Prattenburg terug naar de Groene Entree. 
Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 10 maart 20 uur per mail aan 
zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of telefonisch bij Geert Flobbe (06) 25 57 
79 43. Bij het opgeven graag je 06-nummer vermelden.  
 

http://www.zendingserfgoed.nl/
mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
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Jonge bezorgers voor Samen Een gezocht 
Voor in de wijk ’t Petenbos, rond de Mossen, Egellaan, Bunzinglaan, Middellaan, 
en nog wat straten eromheen, zoeken wij een jonge bezorger die een klein 
zakcentje wil bijverdienen. De totale wijk bestaat op dit 
moment uit  52 adressen. 
Samen Een komt 1 keer per 2 weken uit, en je krijgt er 
een kleine vergoeding voor. Als je denk: dit lijkt me wel 
wat … geef je dan op per telefoon of mail. Als je eerst 
meer wil weten, neem dan contact op met Willemien of 
Lidy op het Kerkelijk Bureau. Telefonisch via (0318) 595 203  of  mail naar 
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl.  
 
Kijkcijfers zondag 26 februari 2023 
Direct: 123   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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