Informatie over

Wijkgemeente De Open Hof
van de
Protestantse Gemeente te Veenendaal

Ontmoet Veenendaal
Veenendaal heeft de uitstraling van een stad
met de charmes van een dorp.

Veenendaal, met haar ruim 67.000 inwoners, heeft een lange traditie op het gebied
van nijverheid. Ontstaan in de jaren 1700 bij het afsteken van turf, kwamen er steeds
meer arbeiders, boeren, winkeliers, ambachtslieden en mensen in de wol- en
sigarenindustrie werken.
Dit bezorgde onze gemeente een plek op de kaart. Deze traditionele industrieën zijn
inmiddels verdwenen en nieuwe bedrijven uit verschillende branches hebben de
plaats ingenomen van de wol- en sigarenindustrie.
Veenendaal, een ‘groene’ gemeente, ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de
Gelderse Vallei. Veenendaal is een groeigemeente met het karakter van een dorp en
zal doorgroeien tot 70.000 inwoners. Het beschikt over ruime voorzieningen op het
gebied van onderwijs, sport en cultuur. Ook kent Veenendaal een zeer uitgebreid
winkelaanbod en vervult het een regionale functie.

Gelovend Veenendaal
Veenendaal kent een grote verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen. Naast
diverse christelijke geloofsgemeenschappen met heel verschillende karakters is er
ook een Marokkaanse en een Turkse moslimgemeenschap.
Te midden van deze geloofsgemeenschappen vormen wij als Wijkgemeente De Open
Hof samen met Wijkgemeente ZuidWest de Protestantse Gemeente Veenendaal.
Veenendaal is van oudsher een christelijke gemeenschap, waarbij de Hervormde
Gemeente de grootste was, direct gevolgd door de Gereformeerde Kerk, ontstaan in
1887. Toen in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland ontstond, betekende dit ook 2
PKN gemeenten: De Hervormde Gemeente van Veenendaal, met 7 wijkgemeenten
de grootste; en de Protestantse Gemeente te Veenendaal met 4 wijkgemeenten.

Ontstaan Wijkgemeente De Open Hof
De Protestantse Gemeente Veenendaal bestond tot voor kort uit vier wijkgemeenten met elk
een eigen kerkgebouw en eigen accenten binnen de geloofsbeleving. Om financiële redenen
zijn in 2019 twee kerkgebouwen verkocht. Daaraan voorafgaand hebben de vier
wijkgemeenten in twee koppels een fusieproces doorgemaakt. Na een proces van zoeken en
elkaar vinden zijn uiteindelijk twee nieuwe wijkgemeenten gevormd: De Open Hof en
ZuidWest.
De Open Hof is op 1 juli 2019 ontstaan door het samengaan van
Wijkgemeente Sola Fide en Wijkgemeente Aller Erf.
Het kerkgebouw De Open Hof staat in het noordoosten van
Veenendaal. De gemeenteleden wonen verspreid door heel
Veenendaal en ook daarbuiten; dit is een gevolg van de
samenvoeging. Aan de oostkant van Veenendaal verrijst een geheel
nieuwe wijk, behorende bij Wijkgemeente De Open Hof.

Samenstelling wijkgemeente De Open Hof
Wijkgemeente De Open Hof is een veelkleurige gemeente, niet alleen door de samenvoeging
van gemeenten, maar ook door de verschillen van geloofsbeleving en de variatie in leeftijd.
De wijkgemeente De Open Hof telt op dit moment ruim 2200 leden.
Leeftijdsopbouw van de gemeente per 01-01-2022:

Naast een fulltime predikant, werkt er op dit moment een emeritus predikant voor het 80+
pastoraat [en een kerkelijk werker voor (ouderen)pastoraat en opbouwwerk in de nieuwe wijk
Veenendaal Oost].
Zoals de grafiek laat zien, liggen er kansen in o.a. de leeftijdsgroepen van kinderen, jongeren
en de midden generatie. Ook de groep 50-70-jarigen is een grote doelgroep.

Bouwen aan de wijkgemeente
De gemeenteleden van de nieuw samengestelde gemeente hebben de naam
De Open Hof met elkaar gekozen. Met de naam laten we zien dat we een
open hof willen zijn, waar iedereen welkom is, onafhankelijk van afkomst, ras
of seksuele geaardheid. Ook in het kerkelijk ambt is iedereen welkom.
De Open Hof is een gemeenschap waarin men graag met elkaar meeleeft en ervan houdt de
handen uit de mouwen steken en betrokken te zijn op de omgeving. Niet voor niets bewoont
de wijkgemeente een gebouw dat samen met anderen wordt gebruikt en gevestigd is in een
klein winkelcentrum.
De werkgroep Kerk Binnenstebuiten organiseert regelmatig activiteiten
op het plein en in de wijk rondom het kerkgebouw, zoals
schoonmaakacties, bloemen in de week van de eenzaamheid, met
Allerzielen een herdenkingsbijeenkomst voor iedereen en soms een
bemoedigend kaartje naar alle bewoners van de wijk.
Ook is er verbinding met pioniersgemeente ICF Veenendaal (Interculturele Christelijke
Familie), die een kerkelijk thuis biedt voor alle volkeren.
Er is een behoorlijk aanbod aan jeugdwerk voor kinderen, tieners en jongeren in De Open
Hof. Dit wordt door een trouwe en enthousiaste kern van jeugdouderlingen, samen met de
leiding van de 12-plusgroep, de kindernevendienst en de clubs draaiende gehouden.
De verschillen in geloofsbeleving en leeftijd worden door de meeste gemeenteleden als een
verrijking ervaren. Ze bieden kansen om tot meer onderlinge verbinding en verdieping te
komen. Ze vragen ook om vertaling en verankering in verschillende vormen van vieren.
Dankbaar zijn we voor de vele ontmoetingsmomenten die al georganiseerd worden, zoals de
soos, de creagroep, gemeentegroeigroepen, bijbelgespreksgroepen en een gebedskring. In
de zomer zijn er ontmoetingen in de tuin van een gemeentelid.
Daarnaast organiseert commissie V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) jaarlijks een
gevarieerd aanbod van samenkomsten.
Dat is echter niet genoeg, want de behoefte elkaar beter te leren kennen en naar elkaar toe
te groeien is na het samengaan van de beide wijkgemeenten groot. De maatregelen rond
Covid-19 hebben de mogelijkheden natuurlijk enorm beperkt. De taakgroep pastoraat wil
bijvoorbeeld graag starten met het opzetten van buurtontmoetingen voor (pastorale)
doelgroepen.
Het verlangen is er om in de nieuwe wijk Veenendaal-Oost ook activiteiten te gaan
stimuleren/ontwikkelen.
Onze droom voor de toekomst is om binnen en buiten de muren
van De Open Hof veel mogelijkheden te bieden om met elkaar
verdieping te vinden, en om uit te stralen wat Jezus volgen in het
dagelijks leven betekent.

