
 

Ingebruikname van de Petrakerk 
Op woensdag 22 juni 1960 werd de Petrakerk in gebruik genomen en haalde daarmee de kranten. Op 

23 juni 1960 schrijft dagblad Trouw in lovende bewoordingen over de nieuwe Petrakerk en citeert 

daarbij burgemeester Bakker: “VEENENDAAL HAD GEEN MOOIE GEBOUWEN”. 

In een bijgaand commentaar beschrijft Trouw onder de titel Hervonden Evenwicht onder andere: “De 

Petrakerk heeft de basilicale soberheid en stoerheid overgenomen, maar dan toch weer zo dat deze 

harmonieus is aangepast aan tegenwoordige liturgische en bouwkundige eisen...In Veenendaal is een 

evenwicht hervonden, een synthese tussen oude en nieuwe vormen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
In de loop van de jaren is dat ingebruikname moment regelmatig herdacht.  

Op 22 juni 2000 werd het 40 jarig jubileum gevierd met de predikanten die eens in de Petrakerk 

“gestaan” hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

In 2010 werd bij het 50 jarig jubileum actie gevoerd voor 

blindenbijbels en ontvingen alle gemeenteleden een 

verjaardagskalender met foto’s die de veelzijdigheid van Petrakerk 

in beeld. Tevens werden verhalen van Petrakerk-gangers 

verzameld en gebundeld in een boekje. 

 

 

 

 



 
 

 

In de beginjaren van de 21e eeuw onderging de Petrakerk een aantal belangrijke bouwkundige 

verbeteringen gericht op verduurzaming. In het vorige artikel is de toren al ter sprake gekomen maar 

de lijst is langer: 

- Verlichting vervangen door spaarlampen waarbij tevens de kroonluchters zijn gerenoveerd. 

- Toiletgroep met invalidentoilet in de hal van de Petrakerk. 

- Glas in lood ramen gerenoveerd en voorzien van nieuw voorzetglas met een warmte werende folie. 

- Het dak voorzien van een dakbedekking waarbij de isolatie van onder het dak naar bovenop het 

dak is verplaats, van een koud naar een warm dak. 

- Verwarming, 1 grote ketel onder het podium van het Trefpunt, vervangen door meerdere HR 

ketels. 

- In een aantal stappen is de geluidsinstallatie vervangen en uitgebreid met video waar we nu met 

de online diensten dankbaar gebruik van maken 

o 2011 Geluidsinstallatie 

o 2012 Beamer en Projectiescherm 

o 2015 Uitbreiding geluid voor muziek 

o 2019 Camera’s en Beeldmixer voor KerkTV 

En natuurlijk de meest recente uitbreiding met de door Jarno van Essen ontworpen  

ontmoetingsruimte. Feestelijk geopend met een Open Huis op 29 februari, het lijkt al heel lang 

geleden.  

Vanaf maandag 22 juni a.s. beginnen we vol goede moed aan de volgende 10 jaar. 


