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Mededelingen 

 
Kleur van de zondag:  
Paars, de kleur van rouw, boete en inkeer 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet vanuit de wijkgemeente 
naar de heer en mevrouw Roseboom-Koetsier. We wensen hen veel sterkte 
toe. 
Met groet en felicitatie gaat er deze week ook een bos bloemen vanuit de 
wijkgemeente naar mevrouw Pijpers-Dekker. Zij werd op 28 februari 100 jaar. 
 
Meeleven 
De heer Henk Roks, werd de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen met 
een hartinfarct. Op het moment van schrijven is de toestand gelukkig stabiel.  
  
De 1e collecte vandaag is voor: 
Sta op… voor het doorvertellen van Bijbelverhalen in de Golfstaten 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit 
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. 
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint 
voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode 
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek 
gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die 
vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze 
verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. Hartelijk dank! 

 
Collecteren 
Vanaf vandaag zondag 1 maart wordt  er als proef een periode van voren naar 
achteren gecollecteerd. In het laatst verschenen nummer van Samen Een staat 
een toelichting. Wanneer het liturgisch centrum zijn definitieve vorm gekregen 
heeft nemen we op grond van de opgedane ervaringen de uiteindelijke 
beslissing.  
De diaconie van ZuidWest 
Bonhoeffer 75 jaar. 
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In het kader van Bonhoeffer jaar 2020, organiseren ds. Aafke Rijken, ds. Tineke 
Wielstra en ds. Coby de Haan een aantal gespreksbijeenkomsten  over  de 
Duitse theoloog Bonhoeffer.  Ze zijn gepland rondom de lezing van prof. Dr. 
C.G. den Hertog  “Geloven in oorlogstijd” op 24 maart in de Petrakerk 
in de  gesprekskring willen we ons verdiepen in het werk van Bonhoeffer, delen 
uit zijn boeken en gebeden/gedichten  samen lezen en dit bespreken.  Wat 
kunnen wij daar nu mee in deze tijd, in ons leven? En we kijken naar de film 
over Bonhoeffer: Agent of Grace.  
We hebben voor ieder thema een avond en een morgendeel gepland. Dus u 
kunt kiezen! 
 
I Agent of Grace 
Dinsdagavond 3 maart van 20.15-22.00 uur: Filmavond: Agent of Grace .  
Donderdag 5 maart van 10.00-12.00 uur Filmmorgen: Agent of Grace 
Als voorproefje kunt u de trailer van de film bekijken op Youtube: 
https://youtu.be/kzdzxstTITA 
 
II Navolging 
Dinsdag 31 maart  van 20.15-22.00 uur: we lezen en bespreken delen uit het 
boek “Navolging” en “Leven met elkander” 
Donderdag 2 april  van 10.00-12.00 uur: we lezen en bespreken delen uit het 
boek “Navolging” en “Leven met elkander” 
 
III Kijk in de ziel 
Dinsdag 14 april van 20.15-22.00:  we lezen en bespreken gebeden en 
gedichten van Bonhoeffer 
Donderdag 16 april van 10.00-12.00: we lezen en bespreken gebeden en 
gedichten van Bonhoeffer  
 
Alle bijeenkomsten zijn in de Petrakerk. 
Het is fijn als u zich opgeeft bij mij. Dan weten we hoeveel mensen we kunnen 
verwachten. Mijn emailadres is: ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl 
We kijken uit naar boeiende gesprekken. 
Ds. Coby de Haan, ds. Tineke Wielstra en ds. Aafke Rijken 
 
40-dagentijd / vastenactie 
Gisteren tijdens het open huis ter gelegenheid van de opening van de  nieuwe 
ontmoetingsruimte is ons vastenproject gepresenteerd.  Een flyer met de acties 
rondom  het thema “Sta Op” van kerk in actie is uitgedeeld. Deze flyer treft u ook 
aan op onze website. Een paar activiteiten brengen we nu  ook in deze 
zondagsbrief onder de aandacht. Zo kunt  u zich opgeven voor de sobere 
(soep-) maaltijd op donderdag 12, 19, 26 maart en 2 april. Van 18.00 u tot 
19.00 uur bent u welkom in Het Trefpunt of een andere ruimte van de Petrakerk. 
Is vervoer een probleem meldt u dat dan even bij een van de diakenen. Biddag 
voor gewas en arbeid op woensdag 11 maart staat ook in het teken van het 
project “Sta Op”. Net als vorige jaren kunt u weer eieren en violen bestellen, 

https://youtu.be/kzdzxstTITA
mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
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evenals de mogelijkheid van een huispaaskaars. Bestelformulieren liggen in de 
ontmoetingsruimte. Elke zondag in de 40-dagentijd is er een collecte  voor het 
KIA-project “Sta Op”. Rainbow, onze mascotte , is de verbindende factor. Op de 
prachtige, zelfgemaakte poster in de ontmoetingsruimte wordt de opbrengst  
hiervan bijgehouden. Na afloop van de dienst kan er in het Trefpunt volop 
meegedaan worden aan de sjoelcompetitie. Te beginnen vandaag! Nieuw is 
dat we op zondag 22 maart bij elkaar op de koffie kunnen gaan. Op vrijdag 27 
maart om 19.00 uur wordt er een bingo gehouden in Het Trefpunt. Onze 
diaconale dag is op zaterdag 4 april van 9.00 uur tot 13.00 uur. Dan is er ook 
gelegenheid om deel te nemen aan een wandel- of fietstocht van ongeveer 
anderhalf uur.  
We hopen dat velen zich opgeven voor een of meer van de aangeboden 
activiteiten en deze vastenactie tot een succes maken. Een gift is ook mogelijk 
en wel op NL14 RABO 0395 1389 06 o.v.v. Vastenactie ZuidWest 2020. 
De 40-dagencommissie. 
 
Zondag  8 maart is er een 4U-Dienst. 
Het thema zal zijn: Sta op!! 
Hoe ga jij om met de Schepping, staat duurzaamheid bij jou hoog op de 
agenda? Of ga je voor het gemak en bestel je je kleding  via internet , ga je altijd 
voor de nieuwste gadgets? 
Zomaar wat  vragen om over na te denken. 
De voorbereidingen zijn klaar. 
Het gaat een leuke interactieve dienst worden, met een link naar de actualiteit 
van dit moment! 
Connected heeft al toegezegd dat ze hun medewerking verlenen in deze viering. 
Jij/u komt toch ook? Want we zien jullie graag! 
 
Ruimtes voor kinderoppas en kindernevendienst 
Beste gemeenteleden, 
Met de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte heeft de kerk er een prachtig 
entreegebied bijgekregen. Een vervelende bijkomstigheid is dat de ruimte voor 
de kinderoppas hiermee een stuk minder veilig is geworden. We moeten 
daarom (tijdelijk) een alternatieve indeling gebruiken voor de kinderoppas en 
kindernevendienst. Vanaf 1 maart zal daarom de kinderoppas plaatsvinden in de 
kerkenraadskamer (voorin de kerk naar links), en de kindernevendienst zal 
gehouden worden in de ontmoetingsruimte. 
En voor de volledigheid: Teen Together blijft op de gebruikelijke locatie (Traffic). 
Ondertussen zijn we als Werkgroep Jeugd bezig met een definitieve oplossing, 
hierover hoort u binnenkort meer. Mocht u vragen of suggesties hebben, neem 
dan contact met ons op via ZW-jeugd@pkn-veenendaal.nl. 
Namens alle jeugdwerkers, 
Ronald Vinke (voorzitter) ,José Ditewig (jeugdouderling jeugd tot 12 jaar) 
Marthe Stegenga (jeugdouderling jeugd vanaf 12 jaar) 
Jolanda van de Pest (jeugddiaken) 
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Nieuwe Boeken op de boekentafel op 1 maart    
*   “Waar was jij… een passie” van Henk Pietersma is een boek met 52 
schilderijen en 52 gedichten, 
verbeeldt en verwoord door Henk Pietersma, waarop hij op indringende wijze de 
lijdensgeschiedenis van Jezus presenteert. Ook het passieverhaal van de vier 
evangelisten wordt achterin verwoord! 
*   “De grote stad” in bijbels perspectief van Jacques Ellul. Hij gaat op zoek naar 
alle teksten over de stad en ontdekt daarin een verrassend consistente lijn, De 
stad blijkt het symbool van de rebellie tegen God! Wie dit boek leest, kijkt nooit 
meer met dezelfde ogen naar de grote stad. 
*   “Zorg voor de ziel” van Arjan Plaisier, ondertitel “Spiritueel leven vanuit de 
christelijke traditie”. 
Opvallend genoeg heeft de kerk in het recente verleden weinig gedaan met de 
onuitputtelijke spirituele bronnen voor hoofd en hart die christelijk geloof rijk is! 
*   “Heerschappij” van Tom Holland, gaat over: Hoe het christendom het westen 
vormde. Het Christendom is het langst voortdurende en invloedrijkste erfgoed 
van de oude wereld, de opkomst daarvan is de belangrijkste ontwikkeling in de 
westerse geschiedenis sinds de komst van Jezus. 
Dit boek verteld het verhaal vanaf de Perzische invasie in Griekenland in 480 v. 
Chr. tot de huidige migratiecrisis in Europa. 
 
Van de kerkrentmeesters 
Om de beheerder te spreken, of voor algemene toegang tot de gebouwen, kunt 
u terecht op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9:00 tot 
11:00 uur.  Ingang: Het Trefpunt. 
U kunt ook mailen naar zw-koster@pkn-veenendaal.nl  
Voor het bespreken van vergader- of zaalruimte gebruikt u de link op de 
website: www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/over_ons onder Beheerder 
 

 
 

 
Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op 
website van de wijkgemeente ZuidWest. Ook kunt U daar deze dienst later nog 
eens bekijken. Beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl   

Wilt u een geluidsopname van de dienst op CD? Informeer dan, zo mogelijk 
vóór, of direct na de dienst bij de regietafel achter in de kerk. 

 
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. 

worden verzonden naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl 
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