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Veenendaals Initiatief Groepswonen van Ouderen 

Wonen in de VIGO-flat is een uitdaging voor 
de actieve, zelfredzame 55-plussers.
Samen met je medebewoners wat betekenen 
voor de maatschappij en voor elkaar 
klaarstaan in goede en minder goede tijden. 

Atalantapark 89-143, Veenendaal  
Kijk voor meer info op: www.vigo-veenendaal.nl 
Of bel: 0318541716 of 0638946771 

Zandstraat 143, 3905 EB Veenendaal
Tel.: 0318-512915
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Binnenkomer

De tweede stem…

en een huilende vrouw

Het is een traditie in de kerk om op de eerste 
zondag van de veertigdagentijd in de kerk 
het verhaal van de verzoeking van Jezus in 
de woestijn door de duivel/satan te lezen. 
Het is een indrukwekkend verhaal met veel 
vragen. Wat moest Jezus daar doen? Waarom 
dreef de Geest Hem daarheen? Maar ook 
wie of wat is toch die satan? Wat moeten 
we in deze tijd met hem of haar of hen? Er 
zijn vele namen verzonnen. De tegenstan-
der. De door de war schopper. Luther: “de 
aap van God”. Margriet van der Kooi: “de 
beduvelaar”. Ik noem de duivel graag: ”de 
tweede stem”. Die je zomaar in de rede kunt 
vallen. In je gedachten. In het oordeel van de 
ander. Volgens Jezus kun jezelf de satan zijn, 
wanneer je zijn koninkrijk in de weg staat. Zijn 
bedoelingen wil blokkeren. Zoals zelfs Petrus 
overkwam, toen hij niet wilde, dat Jezus wilde 
spreken over zijn aanstaande lijden. 

Misschien herkent u het. Die twee stemmen 
in je. Die opkomen zonder dat je daarom 
hebt gevraagd. Het overkomt mij vaak. Zo 
ook onlangs nog. De laatste dag voor de 
laatste lockdown. Ik had met een studievriend 
het stedelijk museum in Utrecht bezocht. Een 
aanrader trouwens. We slenterden daar-
na over de Oude Gracht op zoek naar een 
gelegenheid om ons tegoed te doen aan een 
lekkere warme lunch. Opeens zag ik tegen 
een winkelpui een goedgeklede mevrouw 
zitten. Ze huilde. Er stond niets naast haar om 
geld in te doen. Ook stak ze niet haar hand 
uit als een bedelares. De eerste stem zei: ”Ga 
er heen”. Misschien heeft ze hulp nodig. Maar 
ik aarzelde. Niemand zag ze daar blijkbaar 
zitten. Iedereen liep aan haar voorbij. 
Maar toch… die barmhartige Samaritaan... zei 
de eerste stem. Maar de tweede stem zei: 

“Waarom zou jij haar moeten helpen? Mis-
schien wil ze helemaal niet geholpen worden. 
Of ze probeert je met deze tactiek alsnog 
geld af te troggelen. 

We liepen door. Toch liet het me niet los. 
Nog steeds niet. Wat betekent eigenlijk je 
christen zijn, wanneer je niet luistert naar die 
eerste stem? En ik dacht: het is prachtig als 
we als kerk en als regering als motto hebben: 
‘Omzien naar elkaar’. En in onze bubbels van 
gemeente, van familie- en vriendenkring lukt 
dat misschien best aardig. Daar word je vaak 
ook nog beloond. Maar als zo’n onbekende 
vrouw op straat zit te huilen loop je eraan 
voorbij. Als je mensen hebt gekwalificeerd 
als fraudegevoelig en in je databank hebt 
opgenomen en je daarbij geen gezin, laat 
staan gezicht meer ziet. Als de hele wereld 
TERECHT bewogen is met een vijfjarig jonge-
tje in een 3 meter diepe put, maar voorbijgaat 
aan al die kinderen die in vluchtelingen-
kampen of elders sterven van de honger. Wat 
betekent dan: naar elkaar omzien? 

Hoe hield Jezus het vol om in de woestijn de 
tweede stem te pareren? Door te luisteren 
naar de eerste stem. Het woord van God. 
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Colofon

Samen Eén is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente te Veenendaal.

43e jaargang nr. 5 - 4 maart 2022

Verschijning
Eens per 14 dagen.

Abonnement
€ 16,50 per jaar bij autom. incasso
anders € 18,50.

Eindredactie
Anneke Veldhuis, telefoon 0318-528546
Henni Kraaijer, telefoon 06-46149620
sameneenveenendaal@gmail.com

Advertenties
Kerkelijk bureau
Dennenlaan 5, 3904 KK Veenendaal
Telefoon: 0318 - 595203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

Vormgeving en drukwerk
Drukkerij Grafiteam
Wildeman 8, 3905 TL Veenendaal
www.grafiteam.nl

Adreswijzigingen
Doorgeven bij de administratie,
Dennenlaan 5, telefoon: 0318 - 595203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

Bezorging kerkblad
Telefoon: 595203, b.g.g. 554622

Dat bracht de tweede stem tot zwijgen. 
Volgens Lucas trouwens tijdelijk. Hij kwam 
terug in de stem van Petrus. En tenslotte in 
die nacht van bloed, zweet en tranen tot 
de laatste woorden: Het is volbracht. Toen 
werd het Pasen. En werd het terrein van de 
tweede stem beperkt tot deze aarde. Waar 
wij de strijd mogen aangaan door die tweede 
stem steeds weer het zwijgen op te leggen 
met verwijzing naar die eerste stem die hem 
van zijn macht beroofd heeft. Daarom is het 
goed, dat het verhaal van de verzoeking van 

Jezus altijd de eerste zondag van de veer-
tigdagentijd in de kerk gelezen wordt.
Daarom moet de kerk blijven bestaan om de 
eerste stem te laten horen in de kerk en in 
de samenleving en de tweede stem niet de 
indruk te geven, dat hij toch de overwinnaar 
is. En de huilende vrouw iemand ontmoet die 
haar vraagt: “Kan ik u ergens mee helpen”. 
Ik wens u een bezinnende veertigdagentijd 
toe.

Ds Wim Schaap
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Zondag 6 maart 2022
Collecten
Wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest
1e KIA Zending Rwanda
2e Kerk

Diensten
Wijkkerk De Open Hof
10.00 uur Ds Aafke Rijken
Wijkgemeente ZuidWest
10.00 uur  Ds Kees Visser m.m.v. de cantorij

Kinderoppas in DOH en ZW
Kindernevendienst in DOH en ZW 
en 12+ in DOH

Woensdag 9 maart 2022 - Biddag
Collecten
Wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest
1e Kerk

Wijkkerk De Open Hof
19.30 uur Drs Ramon Pol
Wijkgemeente ZuidWest
19.30 uur Ds Coby de Haan

Zondag 13 maart 2022
Collecten
Wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest
1e KIA Binnenlands Diaconaat
2e Kerk

Diensten
Wijkkerk De Open Hof
10.00 uur Ds John Boogaard
Wijkgemeente ZuidWest
10.00 uur Ds Coby de Haan

Kinderoppas in DOH en ZW
Kindernevendienst in DOH en ZW en 
Teens Together in ZW

Radio uitzending via de kabel op 107.0 MHz 
en via de ether op 104,9 Hz. 

Zondag
09.00 - 11.30 uur  gewijde muziek, waarin om 

09.30 of 10.00 uur kerk-
dienst (zie rooster).

11.30 - 12.00 uur   Kerkinfo (nieuws uit de 
kerken). 

16.30 - 19.00 uur  gewijde muziek, waarin om 
17.00 uur kerkdienst (zie 
rooster).

19.00 - 20.00 uur  Hartenwens; verzoek-
platenprogramma  
(telefoon 0318-517006).

Kerkdiensten
6 maart
09.30 uur Grote kerk, Scherpenzeel
  Ds Bergshoeff
17.00 uur Het Ontmoetingshuis
  Ds M.L.W. Karels

13 maart
10.00 uur Petrakerk
  Ds Coby de Haan
17.00 uur De Oude Kerk
  Ds A. van der Stoep

Collectemunten
Bij de in- en uitgangen van de kerkgebouwen 
vindt u bestelbonnen voor collectemunten. 
De munten met een 1 (gele munten)  
hebben een waarde van € 0,75. 
De munten met een 2 (blauwe munten) 
hebben een waarde van € 1,50. 
Via de collectezak kunt u deze bestel bonnen 
weer inleveren.
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Beste gemeenteleden,
In het nieuwe jaar, dat alweer een aantal 
maanden onderweg is, wordt vanuit de Al-
gemene Kerkenraad (AK) aandacht gevraagd 
voor een paar belangrijke punten.

Allereerst heeft de AK besloten te inventa-
riseren bij welke activiteiten en/of functies 
mensen in aanraking komen met kwetsbare 
personen. Voorafgaand aan de recente voor-
beelden van en publiciteit over seksuele en 
andere vormen van intimidatie was dit proces 
toevallig al in gang gezet, maar aan verdere 
communicatie waren we nog niet toegeko-
men. Dit punt kan, om verschillende redenen, 
erg gevoelig liggen. Ook de PGV ontkomt er 
niet aan hier aandacht aan te geven en er ook 
regels voor op te stellen. Vooralsnog gaat 
het bijvoorbeeld om vrijwilligers die werken 
met (jonge) kinderen of kwetsbare ouderen. 
Conform de regelgeving van de PKN gaan 
we voor deze specifieke groep vrijwilligers/
betaalde krachten uit van de beschikbaarheid 
van een verklaring omtrent gedrag (VOG). De 
komende tijd houden we u op de hoogte van 
de precieze werkwijze (inventarisatie) en te 
hanteren criteria. Bij het verkrijgen van een 
VOG wordt het kerkelijk bureau betrokken 
om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Uitgangspunt is dat eventuele kosten niet ten 
laste van de betrokken vrijwilligers komen. Wij 
denken met een dergelijke aanpak een bijdra-
ge te kunnen leveren aan de sociale veiligheid 
van alle leden van onze kerkgemeenschap.
Daarnaast is binnen de AK de laatste maan-
den nagedacht over de externe commu-
nicatie. Op dit moment is er vooral interne 
communicatie aanwezig zoals bijvoorbeeld 
onze onvolprezen Samen Een en de Kerkapp. 
We willen graag met een kleine groep 
vrijwilligers van gedachten wisselen over 
een goede opzet. De AK heeft daartoe een 
denkrichting op papier gezet. Het heeft onze 
sterke voorkeur dat vrijwilligers die mee willen 

denken en doen, vanuit relevante werker-
varing kunnen spreken, bijvoorbeeld op het 
gebied van communicatie, audiovisueel, 
beeldtechniek e.a. Het is onze bedoeling, om 
hiervoor een lange termijnplan uit te werken 
dat daarna ook uitgevoerd gaat worden. Het 
geheel van de externe communicatie vormt 
een onderdeel van onze wens, en beleid, om 
aantrekkelijker te worden voor meer mensen 
en zodoende ook meer leden te werven. 
Aanmeldingen of suggesties voor namen, 
kunnen per e-mail naar scriba@pkn-veenen-
daal.nl. Als er vragen zijn over de inhoud/ach-
tergrond, dan graag een seintje naar hetzelf-
de mailadres met een terugbelverzoek.
De beide wijkgemeenten hebben inmiddels 
hun beleidsplannen afgerond. Dat maakt dat 
de AK nu ook in staat is het eigen beleidsplan 
te actualiseren. Want met het vrijgeven van 
de vacatureruimte voor beide wijken zijn de 
financiële kaders voor de komende 5 jaar 
goed uitgekristalliseerd. De AK hoopt u deze 
zomer zijn geactualiseerde beleidsplan te 
kunnen presenteren. 

Tenslotte zijn we ook dit jaar bezig met de 
reguliere vergadercyclus met daarin begro-
tingen en jaarcijfers. Daarbij werden wij in 
januari 2022 benaderd door het Kerkkoor Soli 
Deo Gloria, wat betekent: Alleen aan God de 
eer. Zij informeerden ons, dat het geldbedrag 
dat resteert na opheffing van het koor over-
gemaakt zal worden aan de PGV. Ook vanaf 
deze plaats daarvoor onze dank, hoewel deze 
aanleiding geen reden geeft tot blijdschap. 
Soli Deo Gloria heeft een lange periode een 
belangrijke rol vervuld voor veel leden van 
onze kerkgemeenschap. Wij zijn eenieder 
dankbaar die daaraan een bijdrage heeft 
geleverd. Samen zingen is mooi en belangrijk, 
dat merk je elke zondag. We hopen dat op 
andere plekken de (lof)zang verder mag gaan.

Hartelijke groet, 
Wim van Haeringen
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Sidra Lech-lecha

Dit te lezen Bijbelgedeelte bevat de tekst van 
Genesis 12 tot en met 17. Een sidra wordt 
genoemd naar een beginwoord in het eerste 
vers. Dat is hier ‘Lech-lecha’, ‘ga voor jezelf’. 
Deze woorden worden door God tegen 
Abram gezegd nadat de familie onder leiding 
van Terach een bestaan heeft gevonden in 
Haran na hun weggaan uit Ur. 

‘Gaan’ tegenover ‘weggaan’
De NBV21 heeft het hier over ‘wegtrekken’. 
Dit is in zoverre juist dat Abram inderdaad bij 
zijn familie wegtrekt, maar hier staat ‘ga’. Het 
is Gods opdracht voor Abram om zijn vader 
te verlaten, maar deze opdracht wordt ge-
geven in de vorm van een positief bevel. Het 
wegtrekken is niet een doel op zich, nee ‘het 
gaan’, ergens naar toe gaan met een doel, dat 
is de opdracht. Je vader verlaten is een van 
de eerste opdrachten die een mens krijgt. Zie 
Genesis 3:23. Maar bij Abram gaat het niet 
om het verbreken van de banden met zijn 
familie maar wel om zijn eigen weg te gaan.

Ga voor jezelf
Dat Abram een eigen weg moest gaan wordt 
al direct duidelijk uit deze vreemde taalkundi-
ge constructie: Ga voor jezelf. Deze zinsnede 
betekent dat Abram in een bepaalde richting 
moest gaan zonder rekening te houden met 
anderen. Hij was zelf verantwoordelijk voor 
zijn keuze en niemand, ook zijn familie niet, 
mocht hem daarvan afhouden.
Dit ‘lech lecha’ komt nog terug in Genesis 
22:2 waar Abraham door God gevraagd 
wordt zijn zoon Izaäk als offer te brengen. 
Ook daar mag niemand hem ervan afhouden 
om de opdracht uit te voeren.

Ga voor jezelf
In de Joodse traditie worden deze woorden 
op verschillende manieren uitgelegd:

•  Vertrouwen op je zekerheden, je afkomst, 
je familie, je bezit: dat moet je opgeven. 
Het onbekende tegemoet gaan, waarbij het 
alleen Gods stem is die je richting geeft.

•  Een tweede interpretatie is dat Abram 
zijn invloed moest laten gelden over veel 
gebieden. Zoals rabbijn Sacks zegt dat par-
fum zijn geur verspreidt als het niet langer 
opgesloten is in een flesje. Later zullen ook 
zijn nakomelingen hun invloed over heel de 
wereld laten gelden.

•  Het betekent op zoek gaan naar je innerlijk, 
het eigene van ieder mens. Zoals rabbi 
Soesja zei: Als ik in de hemel kom zullen 
ze mij niet vragen: Waarom was jij niet als 
Mozes? Zij zullen mij vragen: Waarom was 
jij niet als Soesja?

•  Ga alleen: Want alleen op deze manier kun 
je God vereren die alleen en uniek is.

Abram
Rabbijn Sacks merkt op dat met Abram een 
nieuw geloof geboren wordt. Hij is de stichter 
van de grote monotheïstische wereldgods-
diensten: Jodendom, Christendom en Islam. 
Opmerkelijk daarbij is dat de stichter van 
deze godsdiensten wel een deugdzaam man 
was, zachtmoedig en vriendelijk, maar geen 
heldhaftig figuur. Hij is een held, maar niet 
op een heldhaftige manier. Hij durfde anders 
te zijn dan de mensen van zijn tijd. Hij durfde 
een eigen weg te gaan, ook als dat tegen de 
algemene opvattingen inging. Want het was 
Gods stem die hij wilde volgen.

Lukas de Groote
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 Onafhankelijk advies
 Goed verzekerd

 Lagere maandlasten

www.groene-huis.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 55 32 32

info@groene-huis.nl 

 Maatwerk advies
 Eigen montage

 Topkwaliteit

www.suntechenergy.nl

Arsenaal 6 | Veenendaal
0318 - 25 34 42

info@suntechenergy.nl

 Aankoop en verkoop
 Gratis waardebepaling

 Planontwikkeling

www.ginkelbemmelen.nl

Boompjesgoed 16 | Veenendaal
0318 - 52 99 19

info@ginkelbemmelen.nl

NVM MAKELAARS HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN HET IS TIJD VOOR ZONNEPANELEN!HET IS TIJD VOOR ZONNEPANELEN!

 Bel 0318 821855 of kijk op 
www.diakonosuitvaart.nl

Luisterend naar uw 
wensen zorgen we voor 
een passende uitvaart

Inge van Kruistum – Salomons
Aart van Kruistum
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Wijkberichten

Kliederkerk
Hoi jongens en 
meisjes, beste papa’s, 
mama’s, opa’s en 
oma’s,
Op zondagmiddag 
27 maart is er weer 
Kliederkerk. Als je 
vorige keer bent 
geweest, weet je al 
wat een feest dat is. Je bent welkom vanaf 
14.15 uur en om 14.30 uur gaan we starten 
(het duurt tot ongeveer 16.15 uur). Eerst gaan 
we creatief en actief bezig met het thema 
‘Een nieuw begin’. In je eigen tempo en alleen 
als je wilt. Niet alleen de kinderen, ook de 
volwassenen mogen meedoen. Daarna is er 
een korte en vrolijke viering over het thema. 
Als afsluiting is er voor iedereen High tea/
limonade/koffie. 
Geef jullie snel op - uiterlijk woens-
dag 23 maart - bij ds. Coby de Haan: 
drs.jdehaan@gmail.com. Graag je leeftijd 
even vermelden. Is er een dieet of iets anders 
waar we rekening mee moeten houden? Zet 
het erbij in de mail. 
Dus: trek je ouders of grootouders, je kin-
deren of kleinkinderen aan hun jas en neem 
ze mee naar de Petrakerk op zondagmiddag 
27 maart. Welkom!

Groetjes, Coby, Marjan, Marjolein, 
Else, Bianca, Hannah en Dirma

Save the date: 
Passion-event op zaterdag 9 april
In de 40-dagentijd kunnen kerken mee doen 
aan The Passion 40daagse van de PKN. Ook 
De Open Hof wil daaraan meedoen met het 
volgende programma.

Op zaterdagmiddag 9 april is er in De Open 
Hof een optreden van Kindertheater Knetter-
gek met het programma Windkracht 10!: een 
afwisselende en interactieve voorstelling voor 
jong en oud met te gekke liedjes, handpop 
Olly, goocheltrucs en een Bijbelverhaal. Het 
programma start om 15.30 uur en duurt on-
geveer 75 minuten. Kaarten zijn te bestellen 
via: https://zingenindekerk.nl/evenementen/
kindertheater-knettergek-veenendaal/.

Zaterdagavond 9 april is er op het plein bij de 
kerk een Paaswake rond een groot verlicht 
kruis. 

Nadere informatie volgt. Houd hiervoor de 
site, FB en de weekinfo van DOH in de gaten. 

Erna van der Net, Wilma Kloet, 
Wendy van Schelven 

en Dirma van de Wetering

Wijkgemeente De Open Hof en Zuidwest
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Vanuit de wijkkerkenraad

Beroepingscommissie
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de 
voorbereiding van het beroepingswerk in 
verband met de openstaande vacature voor 
een predikant in onze wijkgemeente. We zijn 
heel blij dat we de volgende gemeenteleden 
hebben kunnen benoemen als lid van de 
beroepingscommissie: Edo Giel, Hielke de 
Haan, Christine van den Ham, Bas Honders, 
Lianne Huibers, Karin de Jonge, Jolanda van 
de Pest en Arend Vleeming. Vanuit de Alge-
mene Kerkenraad zal Gerrit Hagelstein in de 
commissie zitting nemen. Joop van Schup-
pen zal de taak van secretaris op zich nemen. 
Op 22 februari is de commissie voor het eerst 
bij elkaar gekomen met het moderamen en 
is de opdracht besproken. We zijn de leden 
van de beroepingscommissie dankbaar voor 
hun bereidheid zitting te nemen in deze 
commissie en wensen hen veel wijsheid en 
Gods zegen toe bij het werk dat gedaan mag 
worden.

Afscheid ds. Loes Kraan
Zondag 27 februari hebben we afscheid 
genomen van ds. Loes Kraan als ambulant 
predikant in onze wijkgemeente. Sinds april 
2020 hebben we Loes in ons midden gehad. 
Met haar rustige, beschouwende en positief 
kritische manier van werken heeft zij een 
positieve bijdrage geleverd binnen het pasto-
resteam en onze wijkgemeente. Daar zijn we 
haar dankbaar voor! In de dienst op Goede 
Vrijdag zal Loes nog één keer voorgaan. We 
wensen Loes Gods zegen toe bij alles wat er 
nog op haar pad mag komen. 

Nieuwe jeugdouderling
We zijn heel blij dat Christine van den Ham-
van Manen bereid is jeugdouderling te wor-
den! Binnenkort zal zij bevestigd worden. We 
wensen Christine Gods zegen en veel vreug-

Gebouw
Petrakerk, Dennenlaan 5, 3904 KK

Predikant
Ds. Coby de Haan
Hugo de Grootstraat 13, 3902 KA  
tel. 06-16055455
e-mail: ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
Vrije dag: vrijdag

Kerkelijk werker   
Anne Stelma-Ribberink
Van Bentheimhof 66, 3911 JN Rhenen 
tel. 06-37386426
e-mail: astelma@pkn-veenendaal.nl 
werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

Bijstand pastoraat senioren (80+)
Ds. Aafke Rijken-Hoevens
Vondellaan 6, 3906 EA, tel. 522033
e-mail: ds.arijken@pkn-veenendaal.nl

Scriba
Carla van Maasakkers-Casius
Boerenzwaluw 3, 3905 SG, tel. 552627
e-mail: zw-scriba@pkn-veenendaal.nl

Zondagse autodienst
Voor vervoer naar de Petrakerk kunt u zich 
aanmelden vóór vrijdag 20:00 uur bij
Martie Thomassen, tel.: 06-19188898
e-mail: zw-autodienst@pkn-veenendaal.nl
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de toe bij het jeugdwerk in onze gemeente, 
samen met alle andere jeugdwerkers! 

Carla van Maasakkers, scriba

Wij gedenken
Ons gemeentelid mevrouw Metje Slagman- 
de Bie.
Ze woonde aan de Rederijkers 58. 
Mettie is afgelopen maandag, 14 februari 
overleden, 91 jaar oud. 
Samen met haar man Dick kwam ze 24 jaar 
geleden vanuit Zeist in Veenendaal wonen.
Ze leefden trouw met De Goede Reede (DGR) 
gemeente mee.
In Zeist was Mettie heel wat jaren bestuurslid 
van de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen 
Bond). In DGR deed ze mee met ‘koffie met 
een oortje’ en met de maaltijden. 

Mettie is 69 jaar door de huwelijkse band met 
Dick verbonden geweest. Hun huwelijk werd 
gezegend met drie kinderen: Anneke, Erik en 
Paula, met schoonkinderen en 6 klein- en 
3 achterkleinkinderen. Een warm en hecht 
gezin.
Na het pensioen van Dick, de Veenendaalse 
periode, maakten ze samen mooie reizen in 
Europa. 
De laatste drie jaar had Mettie weinig energie. 
Ze kon tot haar grote spijt niet meer naar de 
kerk. Tenslotte kwam ze de deur niet meer 
uit. Ze was bereid te sterven. Met Christus 
mogen opstaan tot een nieuw bestaan was 
een vreugdevol perspectief. Al vond ze dat 
sterven wel erg lang duren. Ze zag uit naar 
haar einde. Ook Dick en de kinderen zijn 
dankbaar dat Mettie verlost is. Maandag 
21 februari was er een dienst in Ede, vooraf-
gaand aan de crematie. Daarin hebben we 
onder meer nagedacht over de trouwtekst 
uit psalm 146: “Welzalig zij, die de God van 
Jakob tot haar hulpe heeft” (vers 5). We luis-
terden naar de berijming van deze psalm en 
naar het lied dat veel voor Mettie en Dick be-

tekende: “Laat mij slapend op U wachten”. De 
kinderen en kleinkinderen hebben ieder op 
hun eigen wijze hun liefde voor moeder en 
oma geuit. Daarna vond de crematie plaats. 
Wij gedenken Mettie met diep respect en 
bidden voor haar maatje Dick en de zijnen.

Ds. Aafke Rijken 

Zieken
Mijnheer Willem Spies, Parallelweg 1/09, 
3903 BA Veenendaal, is ernstig ziek uit het 
GVZ thuisgekomen.
Zoals het er nu uitziet gaat hij zijn laatste le-
vensfase in. Zijn vertrouwen in de belofte van 
God, dat hij niet uit Zijn hand valt is hem tot 
grote steun en troost. We staan biddend om 
hem en zijn warme gezin heen.
Aafke Rijken

Huwelijksjubilea
Meneer en mevrouw van de Weerd zijn 
12 maart 40 jaar getrouwd. Hun adres is 
 Driemaster 34, 3904 RL Veenendaal.
Meneer en mevrouw van Veldhuizen zijn 
17 maart 50 jaar getrouwd. Hun adres is 
 Rietzanger 53, 3906 ND Veenendaal.
Meneer en mevrouw Strooker-Haay zijn 
25 maart 45 jaar getrouwd. Hun adres is 
Dichterslaan 26, 3906 EN Veenendaal.
Van harte gefeliciteerd!
We wensen u, met allen die u lief zijn, nog 
vele jaren van trouw en geluk. En we hopen 
dat u zich door God gezegend weet met 
liefde en zorg.
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Aandacht voor elkaar
Roel Keizer, Sterremos 3, heeft na een val 
een heupoperatie in het ziekenhuis in Ede 
ondergaan en is inmiddels thuis, met extra 
zorg, verder aan het revalideren. Hij is blij 
en dankbaar, dat het allemaal zo goed is 
verlopen en dat hij weer bij Annie, zijn vrouw, 
kan zijn. 
Mevrouw Smits-Rosier, Cavansalaan 200, is 
wegens hartklachten opgenomen geweest 
in het ziekenhuis in Ede. Ze is nu weer thuis, 
maar ze moet heel rustig aan doen. We wen-
sen haar veel sterkte!
Mevrouw Marijke Vogelezang, Botter 13, 
heeft een succesvolle heupoperatie onder-
gaan. Ze kan verder in eigen huis aansterken 
en revalideren. We wensen haar beterschap!

Werkwijze van het vernieuwde 
Pastores Team ZuidWest
Nu we een vernieuwd pastores team hebben 
in onze wijkgemeente, met Anne Stelma als 
nieuwe kerkelijk werker en een uitbreiding 
van uren voor ds. Aafke Rijken, willen wij als 
pastores ZuidWest u graag informeren over 
onze werkwijze en de verdeling van onze 
pastorale zorg in de secties.

Coby de Haan heeft de pastorale zorg voor de 
gemeenteleden van 80- in de secties 1 en 2.
Anne Stelma heeft de pastorale zorg voor de 
mensen van 80- in de secties 3 en 4.
Aafke Rijken heeft de pastorale zorg voor de 
mensen van 80+ in alle secties.

Dit zal betekenen voor mensen, niet alleen 
in sectie 3 en 4, maar ook voor 80+ in de 
andere secties, dat zij een nieuwe pastor 
hebben. Het zal voor sommige gemeentele-
den lastig zijn, als je na relatief korte tijd weer 
een nieuwe pastor krijgt toegewezen. Je 
moet dan opnieuw weer kennismaken, een 
vertrouwensband opbouwen. We hebben er 
begrip voor als dat lastig voor u is.

Als geloofsgemeenschap hebben we een 
ingewikkelde, moeizame tijd achter de rug, 
door fusie van wijkgemeenten, wisseling van 
predikanten en kerkelijk werkers, en de coro-
natijd. We hopen vanaf nu samen te kunnen 
gaan bouwen aan de gemeente ZuidWest.

Graag geven we antwoorden op een paar 
vragen en uitspraken.

Wanneer komen wij als pastor bij u op 
bezoek?
Daarvoor zijn een aantal mogelijkheden:
•  Allereerst als pastor kunnen we zelf het 

initiatief nemen om u te bezoeken, als u 
daarvoor open staat.

•  Wanneer wij, als pastores, een vraag of 
signaal van iemand krijgen, komen wij op 
bezoek:

 -  U kunt, als u zelf een pastoraal gesprek 
wilt, dit doorgeven via mail of telefoon 
aan de betreffende pastor.

 -  U kunt het aan ons laten weten door een 
bezoekkaart, op de website, in te vullen 
en te mailen.

 -  U kunt het doorgeven aan uw ouderling, 
pastoraal medewerker of uw contactper-
soon, of iemand anders uit de gemeente 
die u kent.

 -  We werken vanuit het principe dat we 
omzien naar elkaar. Pastoraat wordt niet 
alleen gedaan door predikanten en pas-
tores. Ook ouderlingen, pastoraal mede-
werkers, contactpersonen, diakenen of 
wie ook maar een taak heeft in de kerk 
kan een luisterend oor zijn voor de ander. 
We kunnen allemaal een rol vervullen in 
het pastoraat. Bijvoorbeeld wanneer u 
iemand in de supermarkt hebt ontmoet, 
en u hoort op uit zijn/haar verhaal, dat hij 
graag contact wil met een pastor, geef 
dit dan door. Dan kunnen wij contact 
opnemen.
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Kan ik nog op een andere manier met een 
pastor spreken?
Elke woensdagmiddag is, tijdens de Open 
Kerk, één van de pastores aanwezig in de 
Petrakerk. Wilt u graag met de pastor ergens 
vertrouwelijk over spreken, dan maken we 
daar ruimte voor.

Komt de pastor voor mijn verjaardag of 
jubileum langs?
Het is wellicht wel goed voor u om te weten 
dat wij als pastores in de regel niet op bezoek 
komen bij u bij verjaardagen of huwelijksjubi-
lea. Dat doen andere mensen uit het pasto-
raal team. Maar natuurlijk: als u het fijn vindt, 
geef het door, als u bezoek van uw pastor 
wenst op een bijzondere viergelegenheid.

Waarom zie ik zo weinig mensen van de 
kerk?
We horen weleens de uitspraak: “Ik heb 
niemand van de kerk gezien” Maar dan blijkt, 
bij navraag, dat er wel een contactpersoon, of 
een ouderling op bezoek is geweest. Ook in 
hen is de kerk vertegenwoordigd en ook met 
hen kunt u iets delen wat u bezighoudt in le-
ven en geloven. Leden van het pastoraal team 
geven bijzonderheden door aan de pastores 
of verwijzen door bij bijvoorbeeld een lastige 
vraag. Natuurlijk: als u graag kennis wil maken 
met een pastor en u hebt haar nog nooit per-
soonlijk gesproken, laat het ons weten. Dan 
zoeken wij contact met u.

Tot slot
Ons pastorale bezoekwerk is in ontwikke-
ling. Met een nieuw beleidsplan en met een 
nieuwe samenstelling van pastores willen we 
vooral vormgeven aan manieren om elkaar 
zowel persoonlijk, als groepsgewijs te ont-
moeten. Zo blijft het altijd mogelijk om - als u 
dat wilt - persoonlijk met een pastor te spre-
ken. Tegelijk komen er ook andere soorten 

bijeenkomsten waarbij u de pastores en ook 
elkaar kunt ontmoeten.

We hebben elkaars oren en ogen nodig om 
het pastoraat vorm te geven in onze wijkge-
meente. 
We werken vanuit het principe dat we omzien 
naar elkaar.
God is de goede herder, die naar zijn schapen 
omziet (Ez. 34). Hij roept ons allemaal op als 
goede herders voor alle schapen te zorgen.
Zo kunnen we zegenende handen voor elkaar 
zijn.
Samen willen wij een bruisende gemeente 
zijn. Als gemeenschap blijven we naar elkaar 
omzien op momenten van vreugde, maar 
ook bij ziekte en zorgen. We hebben, gericht 
op de toekomst, oog voor elkaar en de we-
reld om ons heen in het perspectief van Gods 
licht.

Het pastoresteam ZuidWest
Ds. Coby de Haan

Ds. Aafke Rijken
Kerkelijk werker Anne Stelma

Afscheid 
In de kerkdienst van 27 februari hebben we 
afscheid genomen van ds. Loes Kraan, onze 
ambulant predikant. In de complexe en uitda-
gende tijd van de coronapandemie heeft Loes 
Kraan een inspirerende en creatieve inbreng 
gehad in ons pastoresteam. Het vloggen en 
bloggen van ons als pastoresteam, de start 
van de Open Kerk, zijn mooie vruchten van 
onze samenwerking.
Loes Kraan is een fijne, liefdevolle en wijze 
collega geweest. Ik dank haar voor alles wat 
ze voor ons als wijkgemeente ZuidWest en 
voor mij als collega-predikant de afgelopen 
twee jaar heeft betekend. Ik wens haar alle 
goeds en de zegen van God op de weg die zij 
verder gaat.
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de Petrakerk, een Aswoensdagviering. Dit is 
de start van de vastentijd, een tijd van bezin-
ning op weg naar Pasen.
In deze weken proberen we onze dagelijkse 
beslommeringen meer los te laten, tijd vrij 
te maken om stil te staan, stil te worden en 
ons te richten op de weg van Jezus, zijn 
leven, zijn lijden, zijn sterven en opstanding. 
Dit brengt ons ook bij mensen die nu lijden, 
en onze hulp nodig hebben. Vasten kan ons 
helpen om de weg van Jezus te gaan.

In onze gemeente vinden allerlei vastenacties 
plaats.
Maar je kunt ook zelf vasten, door bijvoor-
beeld geen alcohol te drinken, of geen vlees 
te eten, of geen Facebook/Instagram media 
te gebruiken, geen TV te kijken, zoveel mo-
gelijk alles met de fiets te doen en de auto 
te laten staan. Of iedere week een andere 
vastenactie. 
Om bij mijzelf te blijven: Ik drink deze 40-da-
gentijd geen alcohol en ik eet geen vlees. Wat 
doe jij?

Coby de Haan

Kerkelijk werker sectie 3 en 4
In de dienst van 30 januari werd ik bevestigd 
als kerkelijk werker voor de secties drie en 
vier. Ik kijk terug op een vreugdevolle dienst 
waarin ook anderen (her-) bevestigd mochten 
worden. Het was voor mij een warm welkom! 
Met mijn spreekwoordelijke wandelschoenen 
aan, hoop ik in de gemeente Zuidwest op 
stap te gaan om met mensen op te wandelen 
in vreugde en zorgen, om samen verhalen te 
delen over leven en geloven.

Als gemeente bent u volgens mij ook onder-
weg: onderweg op een weg van gemeen-
tevorming, van bezinning en ontmoeting. 
Daarbij spelen vragen als: “Wat voor een 
gemeente zijn wij? Wat lieten we achter…? 
Hoe gaan we verder?” Als gemeente bent 

Aswoensdag
Dat wij weer weten,
dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd, 
uit stof van de aarde.

Dat wij weer weten
dat Gij uw adem
ons hebt geschonken;
adem in ons.

Adem in ons.
breekbaar en broos,
kruiken van aarde,
dat wij weer weten,
dat Gij ons vormt.

Dat wij weer weten
dat wij gemaakt zijn.

Dat wij weer weten
dat wij verwant zijn:
rotsen en gras,
mensen en lucht,
sterren en zaad,
nijlpaard en musje.

Dat wij weer weten,
dat wij gemaakt zijn.

Dat wij weer weten,
dat wij weer keren,
terug in het stof.

Dat wij weer weten,
dat wij gemaakt zijn.

Dat wij ons voegen
in het werk van uw handen.
(Andries Govaart)

Op het moment dat u dit leest is de 40-da-
gentijd begonnen.
Woensdag 3 maart was er, voor het eerst in 
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u op weg naar de toekomst. En dat is niet 
altijd even makkelijk, het is een reis die veel 
landschappen kent. In de afgelopen weken 
maakte ik kennis met de andere pastores en 
met het pastoraal team. Er is veel enthousi-
asme om samen vorm te geven aan nieuwe 
vormen van ontmoeting en verbinding met 
elkaar. Ik herken het verlangen dat leeft 
om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen 
in verbinding met de samenleving van nu. 
Daarbij is het zoeken om recht te doen aan 
oude tradities en verhalen en tegelijk ook fris 
vooruit te kijken. We hebben ieder - jong en 
ouder - daarbij nodig, met al onze talenten 
en ook onze valkuilen. Gelovend in een God 
van genade die ons telkens voorgaat.

Als kerkelijk werker verzorg ik het pastoraat 
in sectie 3 en 4. Ik kan langskomen voor een 
bezoek, op momenten dat u of jij te maken 
hebt met vreugde, met ziekte of zorgen. 
Ook ben ik aanwezig tijdens de Open Kerk 
middagen en denk ik met het pastoraal team 
na over andere vormen van kleinschalige 
ontmoeting (groepsgewijs). Tenslotte ben ik 
beschikbaar voor begeleiding rondom het 
levenseinde en ga ik voor in uitvaartdiensten. 
Wilt u of wil jij graag een afspraak met mij 
maken, laat het weten, dan neem ik contact 
op. 
De komende tijd trek ik dus mijn spreekwoor-
delijke wandelschoenen aan om samen met 
u als gemeente onderweg te zijn. Een échte 
wandeling behoort ook tot de mogelijkhe-
den. Ik kijk er naar uit om u en jou beter te 
leren kennen.

Hartelijke groeten, Anne Stelma - Ribberink
Mail: astelma@pkn-veenendaal.nl.

Telefoon: 06-37386426.
Donderdag is mijn vrije dag.

Helpende handen gezocht
Kinderen en de leiding van de kinderneven-
dienst zijn op zoek naar u/jou.

Naar wie? Naar u/jou!
Om te zorgen dat er iedere week kinder-
nevendienst kan zijn zoeken we helpende 
handen.
Handen die ons ondersteunen bij de neven-
dienst, dus:
• Geen vergaderingen. 
• Geen voorbereiding.
• Gezelligheid.
• Verbinding met de jeugd.
Wilt u/jij zo’n kindernevendienst tante of 
oom, opa of oma zijn en wilt u/jij meer weten 
neem dan contact op met de dienstdoende 
leiding of bel naar coördinator kinderneven-
dienst.

Anouk van Soest, 06-30762067

De Podcast 'Zin'
In januari zijn we vanuit de werkgroep VIS 
(verdieping, inspiratie en samenkomen) 
gestart met het maken van de podcast 'Zin'. 
In deze podcast wordt steeds een gemeente-
lid geïnterviewd over een zin in de bijbel die 
voor hem of haar belangrijk is. Ook spreken 
we verder over de rol die geloof en de kerk 
speelt in het leven van dit gemeentelid.
Een mooie manier om elkaar beter te leren 
kennen en geïnspireerd te worden door 
elkaars verhalen en ervaringen.
U kunt de podcast gewoon via uw browser 
op uw PC of telefoon beluisteren. Via de 
QR-code bij dit bericht kunt u de website 
vinden waar de podcast 
op staat. Ook staat er een 
verwijzing op www.petra-
kerk.nl en is de podcast 
te vinden via spotify; als u 
binnen spotify zoekt op de 
woorden 'Zin' en 'Marije'.
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Bedankt
Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor alle blijken van meeleven en gebed.
Zoveel goede woorden geschreven op 
mooie kaarten en een prachtige bos bloemen 
namens de gemeente. Het maakt mij stil en 
dankbaar.
Na 2 operaties mag ik vol vertrouwen weer 
naar de toekomst kijken.

Nogmaals heel hartelijk dank.
Sjimmie Vernooij-de Haan

Blij verrast
Was ik door de stroom kaarten, mails en 
telefoontjes van zo veel lieve mensen die mij 
beterschap wensten, na mijn heupoperatie.
Wat heerlijk om deel uit te maken van zo’n 
warme gemeenschap.

Marijke Vogelezang

Teens Together
Helaas hebben we elkaar al een tijdje minder 
vaak kunnen zien door COVID. Daarom plan-
nen we zondag 13 maart een extra gezellige 
TT activiteit. Meer informatie kunnen jullie zo 
spoedig mogelijk in de app groep van TT te-
ruglezen. We hopen jullie daar allemaal weer 
te zien, zodat we daarna ons ritme van de TT 
bijeenkomsten weer kunnen oppakken.
Tot snel! 

Groetjes Team Teens Together

We hopen elke maand een nieuw inter-
view te plaatsen. Het laatste interview was 
met Laurens. Laurens zit in de vijfde van de 
middelbare school en vertelt aan de hand van 
Mattheus 16 over het belang van vriendschap. 
Ook vertelt hij hoe geaccepteerd en welkom 
hij zich voelt in de kerk. Inspirerend om hem 
hier over te horen!

De werkgroep V.I.S.

Expositie in de Petrakerk
In de vastentijd en met Pasen (van 2 maart-22 
april) hangen er 14 staties en een schilderij 
over de Opstanding in de Petrakerk. De 14 
staties zijn geschilderd en gefotografeerd 
door mensen uit de Petrakerk. De staties 
roepen op tot bezinning en meditatie rond de 
weg van het lijden van Jezus. In de opstan-
ding zien we dat de dood niet het laatste 
woord heeft, we zien de opstandingskracht, 
de hoop en het verlangen.
U bent van harte welkom tijdens de Open 
Kerk. Ook kunt u daar terecht om even de 
stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken, 
om te bidden of gewoon in de kerk te zitten 
en naar muziek te luisteren. Altijd is er een 
gastheer of gastvrouw aanwezig voor een 
goed gesprek.
U bent van harte welkom op dinsdag- en 
woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur en 
donderdagavond van 19.00–20.00 uur.

Karin de Jonge



15

Wijkberichten

Gebouw
Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86. 
Tel.: 06-51526287

Predikanten
Ds. J.A. Boogaard
De Dorsvloer 8, 3902 CM, tel.: 543990
email: j.a.boogaard@ziggo.nl
Vrije dag: zaterdag

Ds. Loes Kraan
(Begeleiding kerkenraad) 
Termaaden 46, 7316 MZ Apeldoorn
tel.: 055-8435034
(rond 9 en 18.30 u best bereikbaar)
Voor dringende zaken: 06-30190322
e-mail: ds.clkraan@pkn-veenendaal.nl

Scriba
Henny Bokje-Quispel
Floralaan 17, 3904 BX, tel.: 500807
email: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Bijstand in het pastoraat voor senioren 
Ds. A.L. Rijken-Hoevens
Vondellaan 6, 3906 EA, tel.: 522033
email: rijkenhoevens@gmail.com

Zondagse autodienst
Ria van de Haar
Tel.: 06-28204776.
email: kerkauto.openhof@pkn-veenendaal.nl
Aanmelden voor donderdag 19.00 uur.

Wij gedenken
Cornelia Wilhelmina van Waveren
Corrie, “Fuf”, van Waveren heeft, als jongste 
van vier kinderen, op dezelfde school geze-
ten als prinses Amalia: Christelijk Gymnasium 
Sorghvliet in Den Haag. Daarna heeft ze in 
Utrecht rechten gestudeerd. En vervolgens bij 
de Senaat en Personeelszaken van de Rijks-
universiteit Utrecht gewerkt.

Als student in de oorlogsjaren heeft ze niet 
getekend (voor uitsluiting van Joden) en 
daardoor moest ze onderduiken. Die periode 
en haar verzetswerk als koerierster zijn van 
grote invloed op haar verdere leven geweest. 
Ze was rustig en ingetogen, maar wist duide-
lijk wat ze wilde. De hang naar vrijheid teken-
de haar. Tot het einde van haar leven heeft 
ze contact gehouden met de familie waar ze 
ondergedoken was. Na de oorlog trouwde ze 
met mr. De Jong. Ze schreef samen met hem 
zijn proefschrift. Hij werd op 33-jarige leeftijd 
hoogleraar aan de VU. Samen kregen ze een 
zoon op wie ze zeer gesteld was. Na verloop 
van tijd strandde haar huwelijk. Maar het 
alleen zijn viel haar zwaar. Ze was blij dat haar 
zoon in Utrecht bij haar kwam wonen. Toen 
ze minder mobiel werd kwamen ze bijna 
19 jaar geleden in Rhenendael wonen. Daar 
hebben ze met plezier gewoond. Ze sloten 
zich van harte bij de toenmalige Sola Fide 
kerk aan. Dat was een bewuste keuze. 

Eind november werd ze ziek. Vanaf half janu-
ari was duidelijk dat haar leven ten einde liep. 
Haar zoon Wieger heeft haar op toegewijde 
wijze verzorgd.
Mevrouw Van Waveren is op 4 februari jl. 
gestorven. Ze is 98 jaar oud geworden. 
Op 8 februari jl. heeft de crematie plaats-
gehad. Geve God Wieger die vrede die alle 
verstand te boven gaat.
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Zieken
Zorgen zijn er bij dhr. J. Bottinga (Emma-
laan 26, 3905 GR) nu de, al even durende, 
behandeling niet oplevert wat werd gehoopt. 
Helaas zijn de tumor en de pijn weer terug. 
Op het moment dat ik dit schrijf zal hij, 
binnen enkele dagen, met spoed worden ge-
opereerd. We wensen hem en de zijnen veel 
goede moed toe. 
Mevrouw P.P. Hijzelendoorn-van Soest 
(Kerkewijk 79-06, 3901 EE), is op 18 februari jl. 
in het GVZ geopereerd. Wij hopen en bidden 
dat deze operatie de constante pijn opheft en 
ze weer beter kan gaan lopen. Ze is dankbaar 
voor het meeleven vanuit de kerk en ik (A.R.) 
mag u allen de groeten van haar overbrengen.
Konden we in de vorige Samen Eén dankbaar 
schrijven dat mw. K.M. de Groot (Ghandi-
straat 115, 3902 KM) weer thuis mocht komen 
uit het ziekenhuis, helaas moeten we daar dit 
keer aan toevoegen dat haar herstel be-
hoorlijk moeizaam gaat! Nu ik dit schrijf is ze 
alweer een keer opgenomen geweest. 
Ook de gezondheidssituatie van dhr. J. 
Scheps (Pollux 217, 3902 TE) blijf zorgelijk. 
Opnieuw waren er enkele ingrepen/behande-
lingen nodig! Spannend is het hoe nu verder!
We wensen hen veel goede moed en geduld 
toe in alles.
En laat jij weten dat je met hen meeleeft! 
Een (simpel) teken van (mee)leven doet veel 
mensen vaak echt goed. Draag hen op in je 
gebeden. Bidt hen de helende kracht toe van 
God. 

Huwelijksjubilea
Op 10 maart mogen dhr. en mw. Achter-
berg-Lokhorst ('t Koetshuis 60, 3902 RH) 
gedenken dat ze 50 jaar geleden met elkaar 
in het huwelijk zijn getreden.
Op 15 maart mogen dhr. en mw. van 
Daalen-Veenendaal (Dissel 54, 3902 GM) 
gedenken dat ze 60 jaar geleden met elkaar 
in het huwelijk zijn getreden.

Op 19 maart mogen dhr. en mw. Heida-Mark 
(Beemdgras 20, 3902 AM) gedenken dat ze 
40 jaar geleden met elkaar in het huwelijk zijn 
getreden.
Op 21 maart mogen dhr. en mw. van ’t Riet-
de Hart (Zandstraat 121 A, 3905 EB) geden-
ken dat ze 55 jaar geleden met elkaar in het 
huwelijk zijn getreden.
U allen van harte gefeliciteerd! Gods zegen 
gewenst voor de tijd die komt!

De eredienst van 6 maart
We mogen weer!
Niet vooraf aanmelden, geen anderhalve 
meter afstand; daarbij geldt wel dat voor wie 
dat wel willen ruimte wordt gereserveerd! 
Om samen God te loven en te danken. Vieren 
dat we in vrijheid bijeen mogen komen. De 
eerste zondag van de 40 dagentijd. Inkeer en 
lofprijzing, ontvangen en delen, danken en 
bidden! Na de dienst samen koffiedrinken.
Durf het weer te wagen!

Ds. Aafke Rijken

Woensdag 9 maart: Biddag
Op 9 maart is er de jaarlijkse ‘Biddag voor 
gewas en arbeid’. Een dag die ons eraan wil 
herinneren dat we in alle dingen van Gods 
zegen afhankelijk zijn. In De Open Hof willen 
we samenkomen in een dienst met veel 
ruimte voor (stil, persoonlijk) gebed en zang 
om onze Heer te loven. Wat fijn dat dit weer 
kan! In de overdenking hoop ik stil te staan 
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bij Johannes 8: 1-11, de geschiedenis van ‘de 
overspelige vrouw’. Een verhaal dat ons juist 
in deze tijd veel te zeggen heeft. Als thema 
denk ik aan ‘Bidden in een cancelcultuur’. 
Weet u van harte welkom, om 19.30 uur in De 
Open Hof!

Ramon Pol

Vrijdagochtendkring
Na een paar maanden konden we weer fysiek 
bijeenkomen.
Wat hebben we daar allemaal van genoten. 
En natuurlijk ook van de gastvrijheid van 
Lukas.
Alle staat voor ons klaar, wij maken er 
dankbaar gebruik van. De persoon Jakob uit 
Genesis blijft ons bezighouden. Grensover-
schrijdend gedrag vertoonde hij. Hij kwam 
er niet mee weg. Een levensweg van vallen 
en opstaan, van verraad en verzoening. Op 
11 maart verdiepen we ons in de verschillen-
de vormen van verzoening die er zijn in het 
contact met zijn broer.
Een mooi thema in de 40 dagentijd. 
We beginnen om 9.30 uur en stoppen circa 
11.00 uur. 
Voor info kunt u terecht bij ds. Aafke Rijken. 

40-dagen-project kindernevendienst 
in de Open Hof
Gedurende de 40 dagen voor Pasen gaan we 
in de kindernevendienst het project 'Beloofd 
land in zicht' uitwerken.
We horen eerst de verhalen van de Israëlieten 
die uit Egypte bevrijd worden. En daarna gaat 
het over onze eigen reis naar het beloofde 
land, aan de hand van enkele verhalen uit het 
Nieuwe Testament.
Natuurlijk gaan we deze verhalen ook ver-
werken. 
In de kerkzaal komt een kijktafel met platen 
en werkjes van onze ontdekkingsreis. 
Voor thuis is er een boekje dat bij het project 
past (1 per gezin). Jullie ontvangen dit als 

het goed is vóór 6 maart. Mochten we jou 
vergeten zijn, laat het even weten, we hebben 
er nog een paar over. 
Op Palmpasen gaan we weer aan de slag met 
de Palmpasenstokken. Heb je nog een stok 
thuis liggen, wil je die dan in de komende 
weken meenemen naar de kerk? 
Tijdens het project is er elke zondag kinder-
nevendienst. Ga je mee op reis?
We hopen jullie te zien! 

Groet van de kindernevendienstleiding

Zie ook elders: 
Passion-event op zaterdag 9 april
Ook wij doen mee met ‘The Passion 
40-daagse’ van de PKN: 
•  Op zaterdagmiddag 9 april is er een optre-

den van Kindertheater Knettergek met het 
programma Windkracht 10!: Het program-
ma start om 15.30 uur en duurt ongeveer 
75 minuten. Kaarten zijn te bestellen via: 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/
kindertheater-knettergek-veenendaal/.

•  Zaterdagavond 9 april is er op het plein 
bij de kerk een Paaswake rond een groot 
verlicht kruis. 

Nadere informatie volgt. 

Goede, be-zinvolle, zegenrijke 40-dagen-tijd 
toegewenst

Namens collega Aafke Rijken, 
Ds. John Boogaard

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
(Lied 536:4)
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Agenda Wijkkerk De Open Hof

Zo 6 mrt De 1e zondag van de 
40-dagen-tijd - met het  
kindernevendienst project 
- en met het begin van het 
40-dagen-project - zie elders.

Ma 7 mrt 20.00 uur Kerkenraads-
vergadering. 

Wo 9 mrt Biddag – zie elders. 
9.00-9.30 uur Ochtendgebed 
in de kerkzaal.

Do 10 mrt 10.30 uur Werkgroep ‘men-
senwerk’ - De Dorsvloer 8. 
19.45 uur Film ‘The Shack’  
(= de Hut) zie bij V.I.S. 

Zo 13 mrt De 2e zondag van de 
40-dagen-tijd. 
10.00 uur Interactieve dienst 
- dit keer zonder de mobiele 
telefoon.

Wo 16 mrt 9.00-9.30 uur Ochtendgebed 
in de kerkzaal. 
9.30-11.30 uur Creaochtend.

Zo 20 mrt De 3e zondag van de 
40-dagen-tijd.

Ma 21 mrt 20.00 uur Moderamen 
 vergadering.

Wo 23 mrt 9.00-9.30 uur Ochtendgebed 
in de kerkzaal.

Za 26 mrt 10.00 uur Toerustingsochtend 
voor pastoraal werkenden.

Zo 27 mrt De 4e zondag van de 
40-dagen-tijd.

40 dagen tijd- we gaan er weer voor 
met zijn allen!
Hoe mooi mag het zijn? De zwaarste corona 
maatregelen lijken achter ons te liggen, we 
mogen elkaar weer fysiek gaan ontmoeten. 
Tijd voor leuke en mooie activiteiten! Zoals 
eerder vermeld gaan we geld inzamelen 
voor Youth for Christ-Veenendaal. Er zijn 
weer veel gemeenteleden bereid gevonden 

om iets leuks te organiseren, voor ieder zit 
er wat leuks tussen. Van een high tea en een 
natuurwandeling tot een pubquiz en een 
stip workshop en veel meer. Ook de jeugd 
doet weer mee met een LAN-party en een 
sponsorloop. Er zijn lijsten in de kerk of online 
(https://www.de-open-hof.nl) waar je je kunt 
inschrijven voor een activiteit. Hierop staat 
ook hoeveel de gevraagde bijdrage is. Let op, 
voor sommige activiteiten is een maximum, 
wees er dus snel bij! 
Laten we er iets moois van maken met zijn 
allen waarbij we elkaar weer in het echt gaan 
zien!

De 40 dagen commissie Open Hof 2022

Bedankt!
Mag ik u heel hartelijk bedanken voor de 
mooie bloemen die ik kortgeleden van de 
kerk mocht ontvangen. Ik heb ervan genoten.

Met vriendelijke groet van 
mevr. C.C. van den Bor-Begthel
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Verdieping, Inspiratie, Samenkomen

De werkgroep V.I.S. 
(Verdieping, Inspira-
tie en Samenkomen) 
organiseert activitei-
ten vanuit de missie van de PGV. Ons doel is 
het verlangen uit te dragen om vrijmoedig en 
met lef Jezus te volgen. Dat willen wij doen 
in verbinding met de samenleving van nu, 
en voor eenieder die hiervoor belangstelling 
heeft, zowel binnen de gemeenschap als 
meer op afstand van de PGV.

Daarom stimuleren we het nadenken over 
hoe wij in het leven willen staan. Als gemeen-
te hebben we elkaar hierbij nodig. Elkaar 
ontmoeten en inspireren zien wij als de basis 
om ons geloof te laten groeien. We zoeken 
daarin naar nieuwe wegen om ons geloof te 
verdiepen.  
Voor uitgebreide informatie en (waar nodig) 
aanmelden kunt u terecht op de website van 
de PGV: https://www.pkn-veenendaal.nl/vis.

The Shack
In de nasleep van een vreselijke, persoonlijke 
tragedie ontvangt de hoofrolspeler Mac-
kenzie Philips een vreemde brief met een 
uitnodiging voor 'de hut'. De uitnodiging is 
ondertekend door 'Papa', de bijnaam voor 
God van zijn vrouw. Mackenzie gaat op de 
uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op 
een mysterieuze reis op zoek naar waarheid, 
vergeving en acceptatie.
De film is anders dan anders, maar nodigt 
uiteindelijk wél uit tot nadenken en zal zeker 
indruk maken. (IMDb score: 6,3)
Datum: Donderdag 10 maart 2022.
Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86.
Tijd: 19.45 uur exact (koffie en thee vanaf 
19.30 uur).
Kosten: € 5,00 (inclusief consumptie).
Contact: Corinne Kleter, 0318-501617, 
 corinnekleter@outlook.com.

Muziekprogramma in de 40 dagen tijd
Op 20 maart zijn we halverwege de Veertig-
dagentijd, de periode die start op Aswoens-
dag en loopt tot Pasen. Deze middag bezin-
gen, bespreken en beluisteren we veelzijdige 
liederen die ons via het liedboek voor deze 
periode worden aangereikt. Kerkmusicus 
Herman Mussche, o.a. als cantor verbon-
den aan de Oude Kerk in Amsterdam, zal de 
toelichting verzorgen. De cantorij o.l.v. Guus 
Fennema is aanwezig en organist is Ytsen 
Wielstra.
Er is volop samenzang, dus wees welkom!
Datum: Zondag 20 maart 2022. 
Locatie: Petrakerk.
Tijd: 15.30 uur.
Kosten: collecte na afloop.
Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl.
Aanmelding: www.kerktijd.nl per email aan 
het contactadres.

Filosofisch Café
Op 22 maart om 20.00 uur zijn belangstel-
lenden weer welkom in het Trefpunt bij de 
Petrakerk voor alweer het derde Filosofisch 
Café. Deze keer wordt de avond ingeleid 
door Hans Bouwmeester, waarbij hij het zo-
genoemde ‘Socratisch gesprek’ zal belichten. 
Hierna gaan we het gehoorde met elkaar in 
praktijk proberen te brengen aan de hand van 
een tweetal casussen.
Wie zich van tevoren aanmeldt, krijgt wat 
materiaal toegestuurd ter voorbereiding op 
de avond.
Het belooft weer een interessante bijeen-
komst te worden. En u weet het: Je gaat 
anders weg dan dat je gekomen bent! Graag 
tot ziens op de 22e!
Namens V.I.S.
Werkgroep Filosofisch Café
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Zondag 6 maart
Collecte Kerk in Actie Zending Rwanda
Met zusters werken aan voldoende eten in 
Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde 
bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het 
een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de 
opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs 
genoeg om groenten te verkopen. Daardoor 
kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverze-
kering en de school voor mijn drie kinderen 
betalen en nog geld opzij leggen voor moei-
lijke tijden.” De Rwandese zusters hebben 
hem geleerd om terrassen aan te leggen, 
zodat vruchtbare grond niet kan wegspoe-
len. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie 
en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste 
alleen zoete aardappels en bananen, nu veel 
meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, 
bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van 
plek verandert. Ook weet hij nu hoe belang-
rijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn 

leerproces gaat door: ongeschoolde boeren 
als Evariste worden gekoppeld aan een 
professionele boer in de buurt. De Rwandese 
zusters kunnen één boer of boerin trainen 
voor € 160,00. Daar vragen we uw bijdrage 
voor via Kerk in Actie. Dank u wel. 
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/
zustersrwanda.

Zondag 13 maart
Collecte Binnenlands Diaconaat
Kerk zijn doe je met elkaar 
Veel kerken in Nederland willen iets beteke-
nen in hun eigen omgeving. Er zijn voor an-
deren en iets doen voor mensen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals 
de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank 
in Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers 
taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeen-
teleden en vluchtelingen genieten van geza-
menlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je 

Met zusters werken aan 
voldoende eten in Rwanda

Ondersteuning diaconaat 
in arme regio’s
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buurten in de kerk, onder het genot van koffie 
of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk 
was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk 
in. Met deze activiteiten wil de kerk in Almere 
diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in 
de wijk.
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt pro-
testantse gemeenten die diaconaal present 
willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bij-
drage steunt u diaconale projecten van Kerk 
in Actie, zoals de diaconale presentieplek in 
Almere. Geef aan de collecte of maak een bij-
drage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat maart.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/dia-
conaatnederland.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes 
te maken? 

Hartelijk dank!

Paasgroetenactie 2022 - doet u mee?
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 
worden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland gestuurd. Voor 
gedetineerden is het bemoedigend als ze een 
kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoon-
lijks op staat. Ook al weet u niet precies wie 
deze kaart ontvangt, toch mag u ervan over-
tuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht 
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het 
is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in 
de gevangenis tijdens een kerkdienst worden 
uitgedeeld. De afbeelding op de paaskaart is 
door gevangenen zelf ontworpen. 
Ook onze gemeente doet mee aan de 
paasgroetenactie. Gemeenteleden die één 
of meer kaarten willen versturen kunnen een 
email sturen naar de betreffende diaken. De 
kaart(en) met verdere instructie wordt dan bij 
u thuisgebracht. Een kaart versturen kost u 
slechts 2 postzegels en een enveloppe en kan 
tot en met 12 maart 2022.
Kaarten aanvragen per email bij wijkgemeen-

te ZuidWest: alinakeijman@hotmail.com; bij 
wijkgemeente De Open Hof: 
ariemarkerink@hotmail.com.
 

Projectgroep Groene Kerk trapt af
Wat vertraagd maar met goede spirit was 
de projectgroep Groene Kerk voor het eerst 
bijeen. Stapsgewijs willen we met projecten 
aan de slag en daar de wijkgemeenten bij 
gaan betrekken. 
In de komende maanden werken we vier pro-
jecten uit:
•  Zonnepanelen & Meer (John Zeeman, 

Lukas Bening en Leo van Berkel).
•  Duurzame inkoop in de supermarkt (Koos 

de Mooij, Ytsen Wielstra en Leo van Berkel).
•  Ons Paradijs (over de groene omgeving van 

onze kerkgebouwen; Suze Hörchner, Peter 
van Krugten en Coralinde Giel).

•  Bezinning & Inspiratie (Ytsen Wielstra en 
Bert Geerken).

Tussen haken staan de leden die dat project 
ter hand nemen. U kunt hen benaderen met 
uw ideeën en vragen. 

Namens de projectgroep,
Bert Geerken, samenroeper
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Bij de ochtenddiensten
Op zondag 10 december gaat collega  
ds. Wilco van Wakeren voor in De Goede 
Reede. In deze dienst is er speciale aandacht 
voor ons diaconale project Likoni. Frank 
Hagelstein heten we welkom als onze 
gast om ons een update te geven van het 
wel en wee van de kinderen in Likoni, de 
sloppenwijk in Mombassa, Kenia.
Op zondag 17 december is er een 4U-dienst!
Helemaal passend in de maand december 
is de naam van de 4U-dienst voor deze 
keer omgedoopt. We vieren namelijk 
een Top-2000-dienst!. Liederen met een 
boodschap die aan top staan zijn gekozen 
om te laten horen/spelen en natuurlijk gaan 
we ook samen zingen en overdenken.
De bovenwijkse band Connection (De  
Goede Reede band met de ons 
inmiddels bekende zangeressen en 
enkele instrumentalisten uit andere 
wijkgemeenten) speelt en begeleidt.
Weet je welkom!

Taizéviering 10 december, 19.00 uur

Hartelijke groeten, 

ds.Tineke Wielstra-Ensing.

Zondag 17 december is er om 10:00 uur in 
De Goede Reede een Top 2000 dienst! 
m.m.v. Connected. Iedereen is van harte 
uitgenodigd.

Op zondag 10 december wordt er speciaal 
aandacht besteed aan ons diaconale project 
in Likoni, een wijk in Mombassa, Kenia. 
Iemand van het bestuur zal in de dienst 
verslag doen van de laatste ontwikkelingen 
rond het schoolproject “Destiny Visionary 
School” Beeldmateriaal zal worden getoond. 
Weeskinderen wordt  een toekomst geboden 
middels het aangeboden onderwijs. 
Verschillende kinderen hebben de school 
al met een diploma verlaten. Zij zitten vol 
toekomstplannen. Om meer kinderen een 
toekomst te bieden collecteren  we op die 
zondag voor hen. Heel concreet dus:  geld 
voor het geven van onderwijs aan kinderen 
die er anders verstoken  van blijven. We 
hopen dat velen van u in de dienst aanwezig 
zullen zijn . Mocht u niet in de gelegenheid  
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Er verandert veel in de ouderenzorg.  
Ook in Veenendaal. Onze locaties  
’t Boveneind, De Engelenburgh, D’n Aok 
en De Meent blijven open. U kunt wonen 
met intensieve verpleegzorg of kiezen 
voor een huurappartement mét zorg en 
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Dr. Slotemaker De Bruïneplein 3
3904 CX Veenendaal

Tel. 0318 55 31 00
Mob. 06 406 555 25

Nieuweweg 100
3905 LP Veenendaal

Tel. 0318 55 38 95
Mob. 06 406 555 25

info@valentinoflowershop.nl
www.valentinoflowershop.nl

www.zorggroepcharim.nl    
T: 0800 0711

Charim voor 
liefdevolle 
zorg die 
verder gaat

U kunt bij Charim terecht voor
 Wonen met zorg
 Welzijnsactiviteiten
 Therapie en begeleiding thuis

 Verhuis- en klusservice
 Revalidatie
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Samen zingen op zondagavond
Op zondag 13 maart hopen we weer een 
samenzangavond te houden in De Open Hof. 
Als altijd beginnen we om 19.30 uur. Met het 
zingen van psalmen, gezangen en geestelijke 
liederen willen we onze God loven en prijzen. 
We zijn blij dat we weer met velen samen 
mogen komen en dat we weer voluit kunnen 
zingen. Zingt u/zing jij met ons mee? Je bent 
van harte welkom!!

Erik Westerhout
 
Doel HipHelpt Veenendaal
Wij willen er zijn 
voor buurtgenoten 
in Veenendaal die 
hulp nodig hebben 
en dat in hun eigen netwerk niet kunnen 
vinden. We willen iedereen helpen, ongeacht 
achtergrond. HipHelpt Veenendaal zorgt voor 
de match tussen de hulpvraag en het aanbod 
van de hulpbieders. De vrijwillige hulpbieders 
zijn lid van één van de Veense kerken. 
We willen zo graag een brug slaan tussen 
mede Veenendalers die hulp nodig heb-
ben en gemeenteleden uit de verschillende 
kerken in Veenendaal. We geloven dat we zo 
ons christen zijn handen en voeten kunnen 
geven. 
Hulpvragers van buiten de kerk hoeven niet 
zelf langs alle kerken in Veenendaal om hulp 
te vragen, maar hebben één plek waar ze met 
alle hulpvragen terecht kunnen. Zo kunnen 
we met elkaar de kerken van Veenendaal een 
gezicht geven. 

Ook een ‘goede buur’ zijn? 
Ook u kunt heel makkelijk een goede buur 
zijn voor Veenendalers in uw buurt. Down-
load onze app en registreer u bij HipHelpt 
Veenendaal. Daarna kunt u direct hulpvragen 
in de buurt inzien die passen bij wat u zou 
willen doen. Ook via de mail krijgt u af en 
toe vragen voorgelegd. U kiest zelf of u een 

hulpvraag wilt oppakken of niet. 
Liever geen app downloaden maar wel 
helpen? Registreer u dan via onze website 
of bel met onze helpdeskmedewerkers. De 
helpdeskmedewerkers zitten iedere dinsdag- 
en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur 
klaar op Markt 10. Even binnenlopen mag 
uiteraard ook! 

Bereikbaarheid HipHelpt Veenendaal 
Helpdesk: 0318 24 01 84.
Website: www.hiphelpt.nl/veenendaal.
Emailadres: veenendaal@hiphelpt.nl.

   https://www.facebook.com/ 
hiphelptveenendaal.

   https://www.instagram.com/ 
hiphelptveenendaal/.

Download onze app voor iOS (IPhone) of 
Android: 

iOS Android

Digitaal collecteren
Als u hier van gebruik wilt maken heeft u 
de Givt-app nodig. Op www.givtapp.net/
download kunt u de app downloaden. Na het 
downloaden kunt u direct uw e-mailadres 
invoeren en beginnen met geven. De verdere 
registratie kunt u op een later moment afron-
den. Tijdens het kijken van kerkdienstgemist.
nl vindt u de QR-code van uw wijkgemeen-
te. Deze kunt u scannen en met de eerste 
collecte aan de diaconie geven en de tweede 
collecte aan de kerk.
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De vrijwillige hulpbieders zijn lid van één van de Veense 
kerken.  

We willen zo graag een brug slaan tussen mede Veenendalers die hulp nodig hebben en de 
(gemeenteleden uit) de verschillende kerken in Veenendaal. We geloven dat we zo ons christen zijn 
handen en voeten kunnen geven. 

Hulpvragers van buiten de kerk hoeven niet zelf langs alle kerken in Veenendaal om hulp te vragen, 
maar hebben één plek waar ze met alle hulpvragen terecht kunnen. Zo kunnen we met elkaar de 
kerken van Veenendaal een gezicht geven.  

Ook een ‘goede buur’ zijn? 
Ook u kunt heel makkelijk een goede buur zijn voor Veenendalers in uw buurt. Download onze app 
en registreer u bij HipHelpt Veenendaal. Daarna kunt u direct hulpvragen in de buurt inzien die 
passen bij wat u zou willen doen. Ook via de mail krijgt u af en toe vragen voorgelegd. U kiest zelf of 
u een hulpvraag wilt oppakken of niet.  

Liever geen app downloaden maar wel helpen? Registreer u dan via onze website of bel met onze 
helpdeskmedewerkers. De helpdeskmedewerkers zitten iedere dinsdag- en donderdagochtend van 
09.30 tot 11.30 klaar op Markt 10. Even binnenlopen mag uiteraard ook! 

 

Bereikbaarheid HipHelpt Veenendaal 

Helpdesk: 0318 24 01 84 

Website: www.hiphelpt.nl/veenendaal 

Emailadres: veenendaal@hiphelpt.nl 

 https://www.facebook.com/hiphelptveenendaal  

 https://www.instagram.com/hiphelptveenendaal/ 

Download onze app voor iOS (IPhone) of Android:  

iOS            Android 
  

 

 

ZuidWest De Open Hof
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U kunt uw collectegeld ook overmaken 
naar ons rekeningnummer NL 70 RABO 
0395.1388.68 t.n.v. Protestantse Gemeente 
te Veenendaal, ovv de collectedatum en het 
doel, dus kerk of diaconie.
Tijdens de kerkdiensten kunt u ook doneren 
met collectemunten of contant geld. U kunt 
uw collectemunten ook in een envelop (met 
daarop vermeld de datum en bijvoorbeeld 
‘1 gele munt voor de kerk en 1 blauwe munt 
voor de diaconie’) apart leggen. Wij komen 
de envelopjes met collectemunten dan na de 
Coronacrisis bij u ophalen. U mag ze ook zelf 
op het kerkelijk bureau bezorgen. Wilt u ons 
dan wel even bellen of mailen?

Geven via de PGV Veenendaal app
Via het onderdeel Geven kunt u deelnemen 
aan de collectes. Hiervoor is het nodig dat u 
een saldo heeft opgewaardeerd. Dit doet u 
met iDeal (kost € 0,29 per transactie). Door 
per opwaardering voor een hoger bedrag 
te kiezen bespaart u transactiekosten. U 
heeft dan een spaarpotje. Dit werkt eigenlijk 
hetzelfde als met de ‘ouderwetse’ collec-
temunten. Het saldo is geparkeerd op een 
geblokkeerde rekening. Wekelijks ontvangt 
het Kerkelijk Bureau de gegeven bedragen, 
gespecificeerd per collecte. 
Van uw saldo kiest u de collecte(s) waar u aan 
wilt geven, met de + en de - kunt u het be-
drag verhogen of verlagen. Ook kunt u in de 
app via onderstaande QR-code uw collecte 
toevoegen.

Tijdlijn

4 mrt
Samen Een nummer 2022-5 
is/wordt bezorgd

4 mrt
Uiterste datum inleveren kopij 
Samen Een nummer 6

18 mrt
Samen Een nummer 2022-6 
is/wordt bezorgd

25 mrt
Uiterste datum inleveren kopij 
Samen Een nummer 7

8 apr
Samen Een nummer 2022-7 
is/wordt bezorgd

8 apr
Uiterste datum inleveren kopij 
Samen Een nummer 8

22 apr
Samen Een nummer 2022-8 
is/wordt bezorgd
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Bijbelleesrooster

vrijdag 4 maart Johannes 11:28-44 De dode komt tevoorschijn

zaterdag 5 maart Johannes 11:45-57 Iedereen kijkt uit naar Jezus

zondag 6 maart Johannes 12:1-11 Lazarus weer in gevaar

maandag 7 maart Psalm 91 Toevlucht 

dinsdag 8 maart Amos 5:10-20 Een kwade tijd

woensdag 9 maart Amos 5:21-27 Liever recht dan offers

donderdag 10 maart Amos 6:1-7 Overmoedig 

vrijdag 11 maart Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand over?

zaterdag 12 maart Johannes 12:12-19 Hosanna

zondag 13 maart Johannes 12:20-36 Donderslag bij heldere hemel

maandag 14 maart Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER

dinsdag 15 maart Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus

woensdag 16 maart Johannes 13:16-30 De afgezant van God

donderdag 17 maart Psalm 103 Prijs de HEER

vrijdag 18 maart 2 Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost

Collecteoverzicht januari 2022

Datum Bestemming DOH + ZW

2 januari Diaconie € 563,00

Kerk € 481,00

9 januari HipHelpt Veenendaal € 679,00

Kerk € 593,00

16 januari Diaconie € 665,00

Kerk € 398,50

23 januari KIA Missionair € 582,93

Kerk € 424,30

30 januari Diaconie € 729,65

Kerk € 727,45

 Kerk € 487,50

31 december Diaconie € 226,50

 Kerk € 180,50
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Help jij ons mee? 
 

Voor de kerkdiensten die gehouden worden in ziekenhuis Gelderse Vallei 
zoeken we jou! 

 
Vrager op zaterdag - 1 keer per maand 

 
Op zaterdag bezoek je de patiënten op één of meerdere afdelingen om te vragen of ze de 

dienst op zondag willen bijwonen. 
Het kost je hooguit 1 of 2 uurtjes per keer. 

 
 

Rijder op zondag - 1 keer per maand 
 

Op zondag haal je de patiënten op van de afdelingen. 
Je brengt ze naar de kerkzaal om samen met hen de oecumenische dienst bij te wonen. 

Na afloop is er koffie en breng je de patiënten weer terug naar hun kamer. 
(Nu in coronatijd ga je naar de patiënten toe om de tv op hun kamer aan te zetten zodat ze de 

dienst online kunnen volgen.) 
 
 

Voor informatie kun je terecht bij Miranda Klapdoor, 
secretaresse dienst geestelijke verzorging: 

op dinsdag en vrijdag: telefoon 0318–433875 / klapdoorM@zgv.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Help jij ons mee? 
 

Voor de kerkdiensten die gehouden worden in 
ziekenhuis Gelderse Vallei zoeken we jou! 

 
Vrager op zaterdag - 1 keer per maand 

 
Op zaterdag bezoek je de patiënten op één of meerdere afdelingen 

om te vragen of ze de dienst op zondag willen bijwonen. 
Het kost je hooguit 1 of 2 uurtjes per keer. 

 
 

Rijder op zondag - 1 keer per maand 
 

Op zondag haal je de patiënten op van de afdelingen. 
Je brengt ze naar de kerkzaal om samen met hen 

de oecumenische dienst bij te wonen. Na afloop is er koffie 
en breng je de patiënten weer terug naar hun kamer. 

(Nu in coronatijd ga je naar de patiënten toe om 
de tv op hun kamer aan te zetten zodat ze 

de dienst online kunnen volgen.) 
 
 

Voor informatie kun je terecht bij Miranda Klapdoor, 
secretaresse dienst geestelijke verzorging: 

op dinsdag en vrijdag: telefoon 0318–433875 / klapdoorM@zgv.nl. 
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Berichten Kerkelijk Bureau

Veranderingen in het ledenbestand

Overleden
Op 6 februari 2022 in de leeftijd van 88 jaar:
Dirkje Heikamp, Duivenwal 195, 3901 ZK (ZW 
01).
Op 15 februari 2022 in de leeftijd van 91 jaar:
Metje Slagman-de Bie, Rederijkers 58, 
3904 NV (ZW 03).

Vertrokken
Utrecht: Joost van Dijk, Beatrixstraat 35, 
3901 DC Veenendaal (DOH 03).
Leersum: Kim van Beek, Mac Bridestraat 18, 
3902 KK (DOH 02).
Amersfoort: Reina Blijleven, Leeuwerik 73, 
3906 NH (ZW 04).

Adreswijzigingen
Familie van Kesteren-Leskens, van: 
Wageningselaan 100, 3903 LA (DOH 04) naar: 
Kerkewijk 70, 3904 JE (ZW 02).
Marlien Burgers, van: Kerkewijk 23A, 3901 EB 
(DOH 03) naar: De Smalle Zijde 11A, 3903 LL 
( ZW 01).

Mevrouw Bosch-Versteeg, van: Kerkewijk 201, 
3904 JD Veenendaal (ZW 02) naar: Nieuw 
Boschzicht, Rijksstraatweg 65, 3956 CJ 
Leersum.

Gedoopt
Wijkgemeente ZuidWest
Jazz-Linn Thomassen, geboren 4 april 2018,
Sem Thomassen, geboren 18 december 2019 
en Kenzy Suzanna Everdina Thomassen,  
geboren 13 december 2020. De familie  
Thomassen woont op Valleiweg 77,  
3911 DB Rhenen (ZW 02).

Verantwoording ontvangen GIFTEN
ZuidWest
Van NN een gift voor de kerk van 
€ 10.000,00.
De Open Hof
Van NN een gift voor de bloemengroep van 
€ 20,00.
Van NN een gift voor de kerk van € 25,00.

De gevers hartelijk dank.
.
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Contactgegevens

Kerkgebouwen
Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86. Koster: 
dhr. L. Bening, Beemdgras 39, 3902 AL, 
telefoon 0318-523893, telefoon gebouw 
06-51526287.
Wijkgemeente ZuidWest. Gebouw: Petrakerk, 
Kerkewijk 135, telefoon 0318-555465 (kerk 
en Trefpunt). Koster en sleutelbeheer Reiny 
Bleijenberg, Leeuwerik 27, 3906 NG, telefoon 
06-42897789. zw-koster@pkn-veenendaal.nl.

Kerkenraden
Algemene Kerkenraad (A.K.): 
Voorzitter: dhr. Gerrit Hagelstein. 
Scriba: dhr. Wim van Haeringen, 
Bergweg 47, 3904 HM Veenendaal, 
scriba@pkn-veenendaal.nl
Scribae wijkkerkenraden: zie de wijkberichten. 

Kerkrentmeesters
Voorzitter: dhr. Arend Flier,
voorzitter.CvK@pkn-veenendaal.nl.
Scriba: dhr. Hans van der Meer,
scriba.CvK@pkn-veenendaal.nl.
Penningmeester: dhr. Robert de Vries,
penningmeester.CvK@pkn-veenendaal.nl.

Vertrouwenspersonen PGV
Mw. Ivonne van der Meer, 
telefoon 06-30357256
Dhr. Heine Algra, telefoon 06-40550797
Vertrouwenspersoon@pkn-veenendaal.nl.

Diaconie
Voorzitter: dhr. Bert Geerken, 
voorzitter.diaconie@pkn-veenendaal.nl.
Scriba: vacant, 
scriba.diaconie@pkn-veenendaal.nl.
Penningmeester: dhr. Anton Brinkman, 
penningmeester.diaconie@pkn-veenendaal.nl.
Bankrekening: NL14 RABO 039.51.38.906 
t.n.v. diaconie Prot.gem.Veenendaal.

Protestantse Gemeente te Veenendaal
Bankrekeningnummer voor beide kerken: 
NL70 RABO 0395.1388.68 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Veenendaal, ovv ZuidWest of 
De Open Hof

Administratie
Kerkelijk Bureau, Dennenlaan 5, 
3904 KK Veenendaal telefoon 0318-595203.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 - 12.00 uur. Indien u niet in de 
gelegenheid bent tijdens de openingstijden 
langs te komen, neem dan gerust contact 
met ons op: telefoon: 0318-595203, mail: 
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl.
-Ledenadministratie
-Bijdragenadministratie
-Financiële administratie

Contact
Protestantse Gemeente Veenendaal
www.pkn-veenendaal.nl.

Wijkgemeente De Open Hof
Communicatie:
communicatie.openhof@pkn-veenendaal.nl.
Website: www.de-open-hof.nl.
Email: webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl.
Facebook: 
www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal.
Email: facebook.openhof@pkn-veenendaal.nl.

Wijkgemeente ZuidWest
Website: www.petrakerk.nl.
Facebook: 
www.facebook.com/petrakerk.veenendaal.
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www.silvesterhaarmode.n l

Onze passie, jouw meerwaarde

ENVELOPPEN VLAGGEN ONTWERP MAPPEN ROLLUPBANNERS WEBDESIGN VISITEKAARTJES STOEPBORDEN 
BROCHURES POSTERS AUTORECLAME MAILINGEN DISPLAYS VERPAKKINGEN BANNERS KLIKLIJSTEN 
UITNODIGINGEN KALENDERS BANIEREN NIEUWSBRIEVEN BRIEFPAPIER SPANDOEKEN CATALOGI BEURSWAN-
DEN FOLDERS VORMGEVING RINGBANDEN LEAFLETS STICKERS RAAMFOLIE SIGNING BORDEN PANELEN 
BELETTERING ONLINE MAGAZINES FLYERS WEBSITES BOEKEN ADVERTENTIES PRINTEN KAARTEN LOGO’S 
BONNEN DRUKKEN TICKETS HUISSTIJLEN ENVELOPPEN VLAGGEN ONTWERP MAPPEN ROLLUPBANNERS 
WEBDESIGN VISITEKAARTJES STOEPBORDEN BROCHURES POSTERS AUTORECLAME MAILINGEN DISPLAYS 
VERPAKKINGEN BANNERS KLIKLIJSTEN UITNODIGINGEN KALENDERS BANIEREN NIEUWSBRIEVEN BRIEFPAPIER 
SPANDOEKEN CATALOGI BEURSWANDEN FOLDERS VORMGEVING RINGBANDEN LEAFLETS STICKERS 
RAAMFOLIE SIGNING BORDEN PANELEN BELETTERING ONLINE MAGAZINES FLYERS WEBSITES BOEKEN 
ADVERTENTIES PRINTEN KAARTEN LOGO’S BONNEN DRUKKEN TICKETS HUISSTIJLEN ENVELOPPEN VLAGGEN 
ONTWERP MAPPEN ROLLUPBANNERS WEBDESIGN VISITEKAARTJES STOEPBORDEN BROCHURES POSTERS 
AUTORECLAME MAILINGEN DISPLAYS VERPAKKINGEN BANNERS KLIKLIJSTEN UITNODIGINGEN KALENDERS 
BANIEREN NIEUWSBRIEVEN BRIEFPAPIER SPANDOEKEN CATALOGI BEURSWANDEN FOLDERS VORMGEVING 
RINGBANDEN LEAFLETS STICKERS RAAMFOLIE SIGNING BORDEN PANELEN BELETTERING ONLINE MAGAZINES 
FLYERS WEBSITES BOEKEN ADVERTENTIES PRINTEN KAARTEN LOGO’S BONNEN DRUKKEN TICKETS 
HUISSTIJLEN ENVELOPPEN VLAGGEN ONTWERP MAPPEN ROLLUPBANNERS WEBDESIGN VISITEKAARTJES 
STOEPBORDEN BROCHURES POSTERS AUTORECLAME MAILINGEN DISPLAYS VERPAKKINGEN BANNERS 
KLIKLIJSTEN UITNODIGINGEN KALENDERS BANIEREN NIEUWSBRIEVEN BRIEFPAPIER SPANDOEKEN CATALOGI 
BEURSWANDEN FOLDERS VORMGEVING RINGBANDEN LEAFLETS STICKERS RAAMFOLIE SIGNING BORDEN 
PANELEN BELETTERING ONLINE MAGAZINES FLYERS WEBSITES BOEKEN ADVERTENTIES PRINTEN KAARTEN 
LOGO’S BONNEN DRUKKEN TICKETS HUISSTIJLEN ENVELOPPEN VLAGGEN ONTWERP MAPPEN ROLLUPBAN-

www.rijksenuitvaartzorg.nl

24/7 bereikbaar  0318 500 625

Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal

De juiste waarden in
de moeilijkste periode.

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Meer informatie? Bel 0318-595203.

Hier had
uw advertentie
kunnen staan.

Meer informatie?
Bel 0318-595203.
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BKB
Basiskennis Boekhouden

Al tien jaar een begrip in Veenendaal!

PDB
Praktijkdiploma Boekhouden

PDL
Praktijkdiploma Loonadministratie

Kijk op onze website: www.manuels.nl of bel voor een persoonlijk 
studieadvies met Everdien Verhoef-Manuels 

0318-650360

MBA
Moderne Bedrijfsadministratie

Slaapvoorlichter voor Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei
• Gelderland 1-3 • Veenendaal • www.turkesteen.nl •www.vdpoltotaalinterieur.nlwww.vdpoltotaalinterieur.nlwww.vdpoltotaalinterieur.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Dakbedekking
CV-Ketels

Sanitair
Lood- en zinkwerk

Hoofdstraat 93 - Veenendaal - 0318-511879

De juiste afweging!

info@mailbalance.nl - www.mailbalance.nl 

Slaapvoorlichter voor Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei
• Gelderland 1-3 • Veenendaal • www.turkesteen.nl •www.vdpoltotaalinterieur.nlwww.vdpoltotaalinterieur.nlwww.vdpoltotaalinterieur.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Generatorstraat 4
3903 LV Veenendaal
Tel.: 0318-519163
Fax: 0318-525417
www.expeditievaneck.nl

Sinds 1918 Gewoon goed!!Gewoon goed!!

Distributie, nationale en internationale transporten

E x p e d i t i e

Hoofdstraat 93 - Veenendaal - 0318-511879

De juiste afweging!

info@mailbalance.nl - www.mailbalance.nl 

Gelderland 1-3 • Veenendaal • www.turkesteen.nl

Hardeveld UitvaartzorgHardeveld Uitvaartzorg

Jan en Joke van Hardeveld  
State 43 Veenendaal   

0318 - 527 437 

www.vanhardevelduitvaartzorg.nl
Ongeacht waar u verzekerd bent.

Hardeveld Uitvaartzorg

Voor een stijlvolle uitvaart op eigentijdse wijze. 

Websites & Webshops

Mobiele websites

Online marketing

Mobiele applicaties

Webhosting

Uw full service internetbureau

www.rv-websolutions.nl

Ouderenzorg in Veenendaal
Voor u of uw naaste, wij zijn altijd dichtbij!

www.QuaRijn.nl
0900 – 782 74 56 

Ouderenzorg in Veenendaal
Voor u of uw naaste, wij zijn altijd dichtbij!

www.QuaRijn.nl
0900 – 782 74 56 

Ouderenzorg in Veenendaal
Voor u of uw naaste, 

wij zijn altijd dichtbij!

+31 (0)318 - 519 163

info@vanecktransport.nl

Meer dan 100 jaar ervaring! Sinds 1918

vanecktransport.nl

Als nuchtere en toegankelijke vervoerder zijn 

wij dé regiovervoerder. Wij zijn de verbindende 

schakel tussen bedrijven onderling en bedrijven 

en consumenten. Wij zijn flexibel en werken 

met zeer korte lijnen. Daardoor kunnen wij voor 

iedere vervoersituatie een oplossing realiseren. 

Hardeveld Uitvaartzorg

www.silvesterhaarmode.n l

 

Gelderland 1-3  •  Veenendaal
0318 - 512686  •  www.turkesteen.nl


