Hartelijk welkom
in Wijkkerk
De Open Hof
Als geloofsgemeenschap willen we een open en gastvrije
gemeente zijn, ook voor u, ook voor jou!
Elke zondag bent u daarom van harte welkom in onze
kerkdiensten! Van april t/m september begint de dienst
om 09.30 uur en van oktober t/m maart om 10.00 uur.
Maar ook doordeweeks zijn er allerlei activiteiten. Deze
folder is bedoeld om u een beetje wegwijs te maken in
onze gemeente. En…kijkt u ook eens op uw gemak rond
op onze website. Daar vindt u veel actuele informatie!!
Er zijn links naar Facebook en YouTube van De Open Hof
én u kunt zich daar ook aanmelden voor onze digitale
‘Weekinfo De Open Hof’. Website: www.de-open-hof.nl

Zondagse vieringen (de Eredienst)
Al sinds 1974 worden er diensten gehouden in het
wijkcentrum ‘Aller Erf’. Eerst in de gymzaal en sinds
oktober 2013 in onze nieuwe kerkzaal. Sinds 2019
vormen we samen met voormalig Wijkgemeente Sola
Fide onze nieuwe Wijkgemeente: De Open Hof.
U wordt bij binnenkomst welkom geheten door onze
gastdames en -heren. Met vragen rondom de kerkdienst
kunt u bij hen terecht. De zondagsbrief met orde van
dienst en mededelingen ontvangt u van de dienstdoende
ambtsdrager en het ‘kind van de zondag’.
We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen o.a.
uit het nieuwe liedboek. Er liggen geen liedboeken bij de
ingang. Alles wordt op de beamer geprojecteerd.
Kinderoppas:
Iedere zondag is er voor de allerkleinsten
vanaf 0 jaar oppas aanwezig.
: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
Kindernevendienst:
Elke zondag voor de kinderen van de
basisschool in twee groepen.
: kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl
12-Plusdienst:
Iedere 1e en 3e zondag in de maand voor
de jongeren van het voortgezet onderwijs.
: 12plus.openhof@pkn-veenendaal.nl

Holy Tea Kinderdiensten:
Een paar keer per jaar wordt er, op de gewone of op een
afwijkende tijd, een speciale kinderdienst (Holy Tea)
gehouden.
: holytea.openhof@pkn-veenendaal.nl
Heilig Avondmaal.
Kinderen vanaf groep 5 van de basisschool zijn daarbij in
principe van harte welkom. Aan het begin van het seizoen
wordt hier extra aandacht aan besteed. Voor informatie
kunt u contact hierover opnemen met Ds. John Boogaard.
Kerkrijdienst:
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar De Open Hof
komen, dan is vervoer mogelijk.
: kerkauto.openhof@pkn-veenendaal.nl
Kerkradio:
Wanneer u aan huis gebonden bent, is kerkradio
mogelijk. Info bij onze koster, Lukas Bening.
: 0318-523893 of 06-5152 6287
: koster.openhof@pkn-veenendaal.nl
KerkTV:
Alle kerkdiensten worden online uitgezonden
via Kerkdienstgemist.nl en ook later terug te
zien. Een link erheen vindt u op de website.
Koffiegroep De Open Hof:
Zorgt wekelijks voor de koffie en thee na de kerkdienst.

: koffiegroep.openhof@pkn-veenendaal.nl

Doordeweekse activiteiten
@bout the faith:
Catechese voor jongeren vanaf 12 jaar. Info: Ds. John
Boogaard.
: ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
Club De Open Hof:
Twee avonden: voor leerlingen van groep 3
t/m 5 en leerlingen van groep 6 t/m 8
: club.openhof@pkn-veenendaal.nl
Er zijn vier GGG groepen waar u van harte
welkom bent om mee te doen.
: ggg.openhof@pkn-veenendaal.nl
V.I.S. (Verdieping-Inspiratie-Samenkomen)
organiseert activiteiten waarin we elkaar
kunnen ontmoeten en inspireren. Op onze
website vindt u meer informatie en linkjes naar de flyers.
: vis.openhof@pkn-veenendaal.nl

.

De Open Hof Soos:
1x per 2 weken op de dinsdagmiddag in De
Open Hof vanaf 14.30 uur. Met koffie, thee, een
praatje, spelletjes
: soos.openhof@pkn-veenendaal.nl
Creagroep De Open Hof:
1x per 2 weken op woensdagmiddag in De
Open Hof van 9.30 tot 11.30 uur creatief bezig
zijn. Koffie, thee en gezellige ontmoetingen.
: creagroep.openhof@pkn-veenendaal.nl
Ochtendgebed:
Iedere woensdagochtend van 9.00 - 9.30 uur in
Wijkkerk De Open Hof.
: ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
Kerk Binnenstebuiten:
Activiteiten om onze wijk N.O. missionair te
laten denken / voelen / handelen / zijn’.

: kerkbinnenstebuiten.openhof@pkn-veenendaal.nl
Stilteruimte
Stilte, rust, inspiratie, ruimte voor gebed.
Regelmatig open.
Gebouw:
Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86,
3902 CX Veenendaal
 gebouw: 06-5152 6287
Koster:
Dhr. Lukas Bening
: 0318-523893 of 06-5152 6287
: koster.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten, Pastoraat en Diaconaat
Als predikant is verbonden aan De Open Hof:
Ds. John Boogaard, De Dorsvloer 8, 3902 CM V’daal
: 0318-543990 : ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
Voor app of sms (!): 06-2439 8836 (niet bellen)
Als pastoraal-kerkelijk werker voor senioren:
Ds. Aafke Rijken-Hoevens
: 0318-522033
: ds.arijken@pkn-veenendaal.nl
Als kerkelijk werker:
Mw. Rieke van de Lagemaat
: 06-51117257 : rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl

De predikanten zijn samen met de pastoraal-kerkelijk
werkers, de ouderlingen en de regio-medewerk(st)ers
pastoraal verantwoordelijk voor onze wijkgemeente.
Wilt u weten tot welk deel van de wijk u behoort, dan kunt
u dat opvragen bij de predikanten, bij de scriba van de
kerkenraad of bij het (bovenwijkse) Kerkelijk Bureau (zie
hiernaast). Leden van De Open Hof met een inlogcode
voor de website van De Open Hof kunnen een link naar
de wijkindeling vinden op de pagina ‘Kerkenraad’.
Your Next Generation:
Voor de jongeren uit onze wijk is er een jeugdteam, ‘Your
next generation’, bestaande uit o.a. de jeugdouderlingen
van beide wijken. Voor Informatie:
: jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
Diaconie:
Het college van diakenen is er onder meer om
hulp te verlenen, zowel financieel als praktisch,
in tijdelijke en permanente knelsituaties.
: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
Kerkenraad:
Het bestuur van de wijkgemeente is in handen
van de kerkenraad, waar het zogeheten
moderamen het dagelijkse bestuur van vormt.
Voor onder meer informatie over de kerkenraad kunt u
contact opnemen met de scriba:
Mw. Henny Bokje-Quispel
: 0318-500807 : scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
Zie ook: www.de-open-hof.nl
Onze wijkgemeente is sinds 2011 één
van twee wijkgemeentes van de PGV
(Protestantse Gemeente te Veenendaal)
welke weer deel is van de PKN
(Protestantse Kerk in Nederland).
Zie ook: www.pkn-veenendaal.nl
www.pkn.nl

Administratie:
- ledenadministratie
- bijdragenadministratie
- financiële administratie
Kerkelijk bureau PGV
Dennenlaan 5, 3904 KK Veenendaal
Geopend: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 12.00 uur
Indien u niet in de gelegenheid bent om tijdens de
openingstijden langs te komen, neemt u dan gerust
contact met ons op:
: 0318-595203 : kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
Zie ook: www.pkn-veenendaal.nl
Samen-Eén:
Dat is de naam van het gezamenlijke kerkblad van onze
beide wijkgemeenten. Een abonnement kost € 18,50 per
jaar (€ 16.50 via incassomachtiging) en het is te
verkrijgen via het Kerkelijk Bureau.
PGV Veenendaal App:
Je eigen kerk op je mobiele telefoon!
Een besloten, veilige app met veel
mogelijkheden tot contact. Begin 2021
is ZuidWest daarmee gestart en sinds
september 2021 maakt ook De Open Hof er gebruik van.
Op onze website meer informatie en een handleiding.

Over de andere wijkgemeente:
Wijkgemeente ZuidWest
Gebouw: Petrakerk, Kerkewijk 135
3904 JB Veenendaal
Predikant:
Ds. Coby de Haan
: 06-1605 5455 : ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
Pastoraal kerkelijk werker voor senioren (80+):
Ds. Aafke Rijken-Hoevens
: 0318-522033
: ds.arijken@pkn-veenendaal.nl
Kerkelijk Werker:
Mw. Anne Stelma-Ribberink
:--036-3738 6426
: astelma@pkn-veenendaal.nl

