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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag: 
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, wordt ook wel Wezenzondag 
genoemd. Op deze zondag herdenken we dat de discipelen troost vinden bij 
Jezus belofte hen niet als wezen achter te laten nadat Hij naar de hemel is 
gegaan.  
De liturgische kleur op Pasen t/m de zondag na Hemelvaart (Wezenzondag) is 
wit, symbool voor zuiverheid. 
 
Bloemengroet  
De bloemengroet in de vorm van een kaart gaat met een hartelijke groet van de 
gemeente naar Mevrouw van den Bosch – Versteeg. 
 
Collecte 
De 1e collecte vandaag is voor Kerk in Actie met als doel; 
Oegandese straatkinderen een nieuwe kans geven.  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, 
hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. 
Velen van hen zijn hun geboorteregio in het droge noordoosten ontvlucht vanwege 
geweld en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. Drie Oegandese 
partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter 
bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, 
begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, 
waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen.  
Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op 
te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze 
genoeg inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen 
dat hun kinderen naar school gaan. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel 
van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten. 
            *Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala. 
            *Familie opsporen en terugkeer voorbereiden kost 40 euro per kind. 
            *Voor 330 euro kan een Oegandees gezin een nieuw leven opbouwen.  
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.  
straatkinderen Oeganda. Lees meer op www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda 
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Pinksteren 
Jezus beloofde zijn leerlingen een andere Trooster. Die in ieder van hen 
persoonlijk zal zijn. Op het Pinksterfeest gebeurt dit ook: Jezus’ woorden 
worden openbaar in de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen over 
machtige en indrukwekkende verschijnselen: een hevige windvlaag, vlammen 
als vuurtongen, het spreken in vreemde talen.  
In veel pinksterliederen treffen we taal die bewéging weergeeft: waar de Geest 
waait, het vuur van Gods liefde oplaait, daar is beweging, daar zijn mensen 
gepassioneerd over God en mensen, daar durven mensen te dromen van 
vergezichten die zomaar zouden kunnen raken aan de droom van God. 
In de Pinksterdienst op 31 mei willen we stem geven aan die geestkracht. Zo 
gaan we de première van het digitale Pinksterkoor ZuidWest beleven! De 

kinderen zijn weer met wat leuks bezig en dat gaan we in de dienst zien.  
Aangezien we nog op de digitale diensten zijn aangewezen, willen we ook wat 
digitale interactie invoegen. Houd dus uw smartphone bij de hand! 
 
Afscheid kosters Barend en Thijs 
Na jarenlange trouwe dienst als koster en hulpkoster van de Petrakerk is voor 
Barend van Kesteren en Thijs van Tuil de tijd gekomen om met een welverdiend 
pensioen te gaan. Officieel loopt hun contract af op 8 juli a.s. Barend is dan bijna 
28 jaar in dienst geweest en Thijs ruim 26 jaar! Uiteraard gaan we als gemeente 
afscheid van hen nemen. Door de huidige omstandigheden kan dat helaas niet 
op de manier, zoals we dat in eerste instantie voor ogen hadden. Het is niet 
mogelijk met velen bij elkaar te komen en elkaar de hand te drukken. We 
hebben de plannen dus bij moeten stellen. Maar we gaan er zeker voor zorgen 
dat beide heren op gepaste wijze bedankt worden! Dat zullen we doen na de 
online dienst op zondag 7 juni. De dienst staat dan in het teken van het 
afscheid. Bij dit afscheid hoort natuurlijk ook een cadeau van de gemeente. We 
hebben gevraagd of beide heren nog iets te wensen hebben. Barend zou heel 
graag een elektrische fiets aanschaffen. Een bijdrage daarvoor zou heel welkom 
zijn. Thijs heeft al zo’n fiets, maar heeft daarvoor nieuwe attributen nodig, zoals 
bijv. een accu en een fietstas. Het zou mooi zijn als we een financiële bijdrage 
kunnen schenken om deze wensen te verwezenlijken. We willen u, als 
gemeentelid, in de gelegenheid stellen hieraan bij te dragen. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0395 1388 68 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Veenendaal onder vermelding van ‘afscheid kosters’. Dit laatste is 
van belang; alleen dán komt het geld op de juiste plek terecht. Het zou fijn zijn 
als u dat uiterlijk 1 juni doet, maar liefst zo snel mogelijk. Mocht u liever contant 
geld geven, dan kunt u dat in een envelop, met vermelding ‘afscheid kosters’, 
afgeven of in de bus doen bij het kerkelijk bureau of de scriba (Boerenzwaluw 
3). Alvast dank voor uw medewerking! We kijken uit naar een mooi moment van 
afsluiting van het lange dienstverband van Barend en Thijs. We hopen dat velen 
van u dit online met hen mee willen beleven.  
Namens de wijkkerkenraad, 

Carla van Maasakkers 
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Diaconaal Loket opent op 2 juni opnieuw haar deur op Markt 10 
VEENENDAAL – Op de markt heropent het Diaconaal Loket op 2 Juni a.s.  weer 
haar deuren voor de inwoners van Veenendaal die een hulpvraag hebben. 
Inwoners zijn op dinsdag- en donderdagochtend weer van harte welkom op 
Markt 10. Dit ongeacht hun geloofsovertuiging of achtergrond.   
In Veenendaal is veel goeds op het gebied van Zorg en Welzijn. Toch is het 
opvallend dat steeds meer mensen moeite hebben om de weg naar de juiste 
hulp te vinden. Het Diaconaal Loket, is een initiatief van de gezamenlijke 
Veense kerken. Onder het motto: ‘Kunnen we wat voor je doen? We helpen je 
graag verder!  
Kwetsbaar 
Het Diaconaal Loket behartigt de belangen van kwetsbare en eenzame 
Veenendalers. Een aardig aantal van hen wist sinds de opening in 2017 de weg 
naar het loket al te vinden. Denk aan mensen met financiële problemen of 
hulpvragen van heel praktische aard. Soms bestaat de behoefte enkel uit koffie 
met een koekje en een luisterend oor.  
Kerken 
Het loket heeft goed zicht op de hulp die vanuit de Veense kerken en via het 
project “Niet alleen” (i.v.m. de coronacrisis) geboden kan worden. Medewerkers 
van het loket zijn ook bekend met de lokale vrijwilligersorganisaties, zoals 
bijvoorbeeld financiële hulp door Schuldhulpmaatje. Zo kan snel en eenvoudig 
de link worden gelegd tussen hulpvraag en (in)formele zorg.  
Vertrouwelijk 
Een bezoekje aan het loket is vertrouwelijk. Er worden geen persoonsgegevens 
gevraagd of vastgelegd. De goed opgeleide vrijwilligers van het loket nemen de 
tijd om samen met de bezoeker passende hulp te vinden. Voor contact met het 
Diaconaal Loket kunt u langskomen op dinsdag tussen 11.15-13.00 uur of op 
donderdag tussen 10.00-12.00 uur. Bellen of mailen mag ook: 06-24120031 
info@diaconaalloketveenendaal.nl. Welkom!  
 

 
 

mailto:info@diaconaalloketveenendaal.nl
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Open Kerk in coronatijd 

De eerste Open Kerk momenten zijn achter de rug. Voor de goede orde nog 
even de speregels op een rij en het schema voor de komende week. 
• We willen graag gehoor geven aan deze wens en in de komende tijd 

gelegenheid bieden voor: 

• een persoonlijk moment van bezinning, 

• om stilte te zoeken, 

• een kaarsje te branden en ruimte te geven voor een persoonlijk 
gebed of 

• een persoonlijk gesprek met een pastor. 
 

Wel onder strikte voorwaarden: 
• We maken uitsluitend gebruik van de hoofdingang aan de Kerkenwijk. 

• U wordt ontvangen door gastvrouwen/heren en 1 van de pastores is 
aanwezig. 

• We houden ons aan de 1,5 meter afspraak met niet meer dan 10 mensen 
tegelijk in de kerk. 

• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten, maar er is wel 
gelegenheid voor handhygiëne. 

• Er wordt geen koffie geschonken en er kan geen gebruik gemaakt worden 
van de garderobe. 

• In de kerk hebben we een rondgang uitgezet langs diverse 
aandachtsplekken. 

• Wilt u graag een gesprek met de dienstdoende pastor maak dan een 
afspraak. 
 

De kerk zal de komende week op de volgende tijdstippen open zijn: 
• dinsdag 26 mei a.s. van 19:00 - 20:30 uur – ds. Marieke Muijen 

•  woensdagmiddag 27 mei van 14:00 - 16:00 uur – Mirande van der Wilt en 
ds. Aafke Rijken 

• donderdagmiddag 28 mei van 14:00 - 16:00 uur – ds. Coby de Haan 

• vrijdagmiddag 29 mei van 14:00 - 16:00 uur – ds. Loes Kraan  
Het spreekuur van de pastores is aansluitend aan deze openingstijden 
(maximaal 1 uur) 
Voor het volledige rooster, lees meer … 

 
Kijkcijfers van vorige week: 
Datum Onderwerp Direct Opname 
Ma 11 mei Doolhof      0 94 
di  12 mei Eindelijk thuis  0 144 
wo 13 mei  Sweet Goobyes    0 89 
do 14 mei             

 

vr  15 mei Toon Tellegen      0 72 
za 16 mei     Alle Liefde      0 111 
zo 17 mei         Eredienst 306 138 

https://www.petrakerk.nl/open_kerk/
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Dagelijkse berichten van het pastores team 
Het pastores team plaatst elke dag een nieuw bericht op de website (behalve 
als er een online dienst is), aangevuld met muzikale bijdragen. 
Overzicht berichten…     

Contactgegevens pastores … 

 
60 jaar geleden, op 22 juni, werd de Petrakerk 
geopend. In de huidige omstandigheden is er helaas 
geen gelegenheid om daar in de vorm van 
bijeenkomsten aandacht aan te besteden. Toch willen 
we het niet ongemerkt voorbij laten gaan. We doen 
dat in een serie artikelen in zondagsbrief en website. 

Vandaag besteden we aandacht aan ds. Jacobus (Koos) Overduin, die als 
bouwpastor een belangrijke drijvende kracht was achter de bouw van de 
Petrakerk. Om ds. Overduin wat beter te leren kennen hierbij een artikel uit 
Terdege van de hand van Huib de Vries, waarin ook Pouwel Karsten aan het 

woord komt. Lees meer ..    
 
En verder 
Omdat veel van de berichtgeving de komende tijd digitaal gaat, zullen er 
mogelijk mensen zijn, die nauwelijks informatie tot zich krijgen. (Denk aan 
hen die geen internet hebben of niet weten hoe dit goed te gebruiken).  
Graag roepen wij u op om te zien naar mensen in uw omgeving die hulp 
nodig hebben en zo nodig hun naam door te geven aan de 
contactpersoon of ouderling in uw wijk. 
Op de website vindt u ook meer informatie over www.nietalleen.nl, een actie die 
gecoördineerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederland en de 
Evangelische Omroep. 
 
 

 

 

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 verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 

http://www.petrakerk.nl/zw-boodschap140320/
http://www.petrakerk.nl/zw-predikanten/
https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Petrakerk60-DsJOverduin.pdf
http://www.nietalleen.nl/
http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

