
  

Programma najaar 2021 - V.I.S.   
 
De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie 
van de PGV. Ons doel is het verlangen uit de dragen om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen. Dat willen 
wij doen in verbinding met de samenleving van nu, en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft, 
binnen de gemeenschap en meer op afstand van de PGV Veenendaal. 
 
Daarom stimuleren we het nadenken over hoe wij in het leven willen staan. Als gemeente 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.   
Hieronder ziet u de beknopte informatie van het programma met (start)data tot eind dit jaar. Eind 2021 
volgt een nieuw overzicht voor de eerste helft van 2022. Voor uitgebreide informatie en (waar nodig) 
aanmelden kunt u terecht op  de website van PGV Veenendaal: https://www.pkn-veenendaal.nl/vis.  
  
 

De Gemeente Groei Groep 
Groeien in gemeenschap, geloof en gastvrijheid 
 
In de wijkgemeente De Open Hof zijn er verschillende 
zogeheten “Gemeente Groei Groepen” (GGG) actief. 
De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij je met en 
van elkaar leert om te groeien in geloof, in gemeenschap en 
in gastvrijheid. 
 
Data:  Eén keer in de twee weken 
Locatie: Bij één van de deelnemers thuis 
Contact en Hans van der Voorde, 0318 – 511 296, 
info:  havoorde@kpnmail.nl 
 

Bijbelkring  
 
Aan de hand van het Marcus evangelie gaan we met elkaar in 
gesprek. Waarbij de tekst verdeeld over het aantal 
bijeenkomsten wordt gelezen. Het thema vanuit het Marcus 
evangelie is: ‘Jezus is de Messias en de Zoon van God.’ 
 
Data:  Woensdag 1 september, 6 oktober, 3  
  november en 1 december 2021,  
  5 januari, 2 februari, 2 maart en 6 april 2022 
Tijd:  20.00 tot 21.30 uur  
Locatie: De Open Hof, Ronde Erf 86 Veenendaal 
Leiding en Joop van Dijk (gepensioneerd voorganger) 
contact: 06 40 00 57 22, 07vandijk.joop@gmail.com 
 

Kliederkerk 
 
Een nieuwe vorm van kerk-zijn waarin jong (0-12 jr) en 
oud samen op een creatieve manier de betekenis van 
bijbelverhalen ontdekken. Een Kliederkerk bestaat uit 3 
delen; samen ontdekken, samen vieren en samen eten.  
Op zondag 26 september organiseren we een 1e korte 
presentatie en gaan daarna direct aan de slag met het 
bijbelverhaal over David en Goliath. 
We sluiten af met een hapje en een drankje.  
 
Datum:  Zondag 26 september 2021 
Tijd:  14.30 – 16.00 uur  
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Contact  Ds. Coby de Haan 
en aanmelding:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl  
 

Taizé-Vieringen 
 
In onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-
vieringen gehouden. 
Deze vieringen zijn er voor iedereen, -jong maar ook ouder, 
die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de 
gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé. 
 
Vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het 
aansteken van kaarsen. 
 
Data:    26 september, 21 november 2021,  
  23 januari, 27 maart en 29 mei 2022 
Tijd:     19:00 - 19:30 uur 
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Aanmelding: Kerktijd of  sheidevd@ziggo.nl 
 

  



Eco Kasjroet 
 
Rabbijn Clary Rooda naar Veenendaal. In 2014 ontving zij haar 
rabbinale bevoegdheid. Zij schreef haar scriptie over een 
ecologische benadering van de Joodse, waarbij principes als 
dierenwelzijn, fair trade en duurzaamheid een rol spelen. 
Veel mensen realiseren zich niet dat de basis van deze 
ethische principes al in de Torah/Bijbel staan. Aan de hand 
van diverse teksten verdiepen we ons in deze onderwerpen 
en gaan in gesprek over hoe wij ons concreet kunnen inzetten 
voor een betere wereld.  
 
Datum:  Donderdag 7 oktober 2021 
Tijd:  20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal 
Informatie  Janne-Marie van Heteren, 
en aanmelden:  0318 – 556 431 of jmvheteren@hotmail.com 
 

Maaltijd Wereldvoedseldag 
 
Productie, verdeling, verspilling, verduurzaming, het kan en 
moet beter. 
Alfred Slomp zal tijdens een korte inleiding met ons 
nadenken over duurzaam eten en consumenten inspireren 
om een stap te zetten door een “verantwoord rondje door 
de supermarkt”. 
Aansluitend nuttigen we een sobere, voedzame en 
duurzame maaltijd. 
 
Datum:  Vrijdag 8 oktober 2021 
Tijd:  17.45- 20.00 uur  
Locatie: Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5 
Kosten:  5 euro 
Contact  Ada Coppoolse, adacoppoolse@gmail.com  
en aanmelden: Ada Westerink, ada.westerink@gmail.com 

Coming-out day 
 
Interactieve bijeenkomst in het kader van ‘coming out day’ 
over diversiteit. 
 
Noud Fortuin komt naar de Petrakerk om de diversiteit te 
vieren en met ons in gesprek te gaan! Noud is transgender, 
jongerenwerker, auteur en student Theologie. Hij spreekt met 
ons op innemende en interactieve wijze over het thema: wat 
maakt jou uniek. 
 
Er is kinderoppas aanwezig! 
 
Datum:  Zondag 10 oktober 2021 
Tijd:  Vanaf 14.15 staat de koffie/thee klaar  
Locatie:  Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal 
Aanmelden: zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl 
 

Open Thomaskring 
 
De Thomaskring hoopt ook in het komende seizoen haar 
werk voort te zetten. De kring richt zich op gemeenteleden 
uit beide wijken. Voor de deelnemers zijn nieuwe, vaak 
vrijzinnige, gedachten over geloof en leven bespreekbaar in 
een sfeer van onderling vertrouwen. Degenen die een enkele 
keer van de vijf bijeenkomsten willen meemaken zijn ook 
welkom.  
 
Data: 21 oktober en 18 november 2021, 13 januari, 

24 februari en 24 maart 2022 
Tijd:   Van 20.00 - 22.00 uur  
Locatie: Trefpunt, Dennelaan 5 Veenendaal 
Informatie: Henri Lugtigheid, 0318 – 541 554, 

hj@lugtigheid.nl  
Marise Wiersma, 0318 – 513 548, 
j.enm.wiersma@kpnmail.nl 

 
Leven in een tijd van code rood  
 
Vragen van duurzaamheid en levensstijl houden ons steeds 
vaker bezig. Wat betekent deze bezinning voor onze 
levensstijl? Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie trekken 
we lijnen die ons helpen ons standpunt (en onze levensstijl!) 
te bepalen.  
 
Sam Janse gaat ons op een interactieve manier laten zien dat 
genieten van het goede leven iets anders is dan zo veel 
mogelijk consumeren. Niet het vele is goed, maar het goede is 
veel.  
 
Datum:  Zondag 17 oktober 2021 
Tijd:   14.30 uur  
Locatie: Trefpunt, Dennelaan 5 Veenendaal 
Aanmelden:      jtstegenga@gmail.com 

Inspiratie festival Terschelling 
 
Van vrijdag 22 t/m zondag 24 oktober kan iedereen uit heel 
Nederland voor de 3e keer aan dit 2-jaariljkse oecumenische 
inspiratiefestival deelnemen. 
Als je ook graag wilt gaan? Kijk dan snel of er nog plek is en 
geef je op voor verschillende activiteiten, via deze site: 
www.inspiratiefestival-terschelling.nl 
 
Contactpersonen:  
ZuidWest:  
Wilma van Dijk, tel. 06 46 44 54 16  
Margreet Hagelstein, tel. 06 12 23 81 03 
De Open Hof: 
Ada Coppoolse, tel 06 14 97 96 93 
Dirma van de Wetering, tel 06 48 02 72 14 



 
Het jodendom en christendom in de eerste eeuwen 
De wegen die uiteengingen…  
 
Waarom werden christendom en jodendom afzonderlijke 
godsdiensten? Hoe komt het dat het christendom een 
wereldreligie werd, terwijl het jodendom een relatief kleine 
godsdienst bleef voor één volk? 
 
De lezing hierover, met ruimte voor gesprek, wordt gegeven 
door Dr. Bart Wallet. Hij is politiek en religiehistoricus aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
Datum:  Woensdag 27 oktober 
Tijd:  20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45) 
Locatie: De Open Hof, Ronde Erf 86 Veenendaal 
Kosten:  € 5,- (inclusief consumptie) 
Contact  en Koos de Mooij, 06 38 43 43 28,  
aanmelden: koosdemooij@yahoo.com 
 

Mystiek voor het dagelijks bestaan 
 
Mystiek; wat moet ik me erbij voorstellen, en wat heeft het 
mij te zeggen in mijn gewone dagelijkse leven?  
 
Marga Haas is een van de vertalers van ‘Het spirituele leven’ 
van schrijfster Evelyn Underhill en gaat met ons in gesprek 
over de kijk op hoe God en ons dagelijks leven zijn 
vervlochten en op elkaar inwerken.  en er is ruim de 
gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
  
Datum:  Donderdag 28 oktober 2021 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal 
Aanmelden: jtstegenga@gmail.com  
 

Filosofisch café 
 
In deze nieuwe vorm (toegankelijk voor mensen van binnen 
en buiten de kerk) denken we rondom het thema ‘Aandacht’ 
na over filosoferen, onbevangen luisteren en wat er nodig is 
om verder te komen dan een alledaags gesprek. 
Onder coachende leiding van onze gastspreker Bart Coster en 
begeleid door ervaren ‘cafégangers’ zul je je snel thuis voelen. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Datum:  Zondag 31 oktober 2021 
Tijd:  van 14.30 - 16.30 uur  
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal 
Contact en 
 aanmelden: paulstegenga@gmail.com , 0318-521222 
 

Lezing NBG over de Dode Zee-rollen 
 
Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat hebben de Dode Zee-rollen 
daarover te zeggen? Helpen die om de Bijbel beter te 
begrijpen?  
 
Datum:  Dinsdag 9 november 2021 
Tijd:   20.00 uur, koffie vanaf 19.45 
Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal 
Leiding: dr. Bram van Putten  
Aanmelding:      jtstegenga@gmail.com 
 

Hors Normes (buitengewoon) 
 
Deze Franse film (In het Engels: ‘the Specials’) uit 2019 was de 
slotfilm op het filmfestival in Cannes en dat is een terechte 
eer. Deze film zet je tot nadenken over hoe er wordt 
omgegaan met ‘buiten-gewone’ mensen. Het geeft een 
bijzonder inkijkje in een wereld die velen van ons niet kennen. 
Humoristische en confronterende situaties wisselen zich af. 
De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. (IMDb 
score: 7,5) 
  
Datum:  Dinsdag 9 november 
Tijd:  19.45 uur (koffie/thee vanaf 19.30) 
Locatie: De Open Hof, Ronde Erf 86 Veenendaal 
Kosten:  € 5,- (inclusief consumptie) 
Contact:  Corinne Kleter, 0318 – 501 617,  
  corinnekleter@outlook.com 

God in de supermarkt 
Een workshop over jouw rondje in de supermarkt 
 
De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes en 
die we maken, als we onze boodschappen doen.  
De avond is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog 
tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. 
‘Godindesupermarkt.nl’ wordt aanbevolen door o.a. Groene 
Kerken en Micha Nederland. (Bij 20 deelnemers gaat de 
workshop door – graag tijdig aanmelden). 
 
Datum:  Dinsdag 16 november 
Tijd:  20.00 uur  (koffie/thee vanaf 19.45) 
Locatie: De Open Hof, Ronde Erf 86 Veenendaal 
Kosten:  €5,- (inclusief consumptie) 
Leiding: Alfred Slomp van ‘Godindesupermarkt.nl’ 
Contact  en John Boogaard, 0318 – 543 990,  
aanmelden: j.a.boogaard@ziggo.nl 



 
 
Hildegard van Bingen; Creatief en inspirerend 
 
Dr. Hanna Rijken geeft een inleiding in het gedachtegoed van 
Hildegard van Bingen. De muziek van Hildegard zal daarin een 
leidende rol hebben. Het orgel wordt bespeeld door Kees 
Alblas en als de omstandigheden het toelaten zal er ook 
gezongen worden.  
 
Datum:  Zondag 21 november 2021 
Tijd:  15.30 uur 
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Contact:  ds.mmuijen@pkn-veenendaal.nl  
Kosten:  collecte na afloop 
 

Kloosterweekend voor jongeren van 15 t/m 23 jaar 
 
Wie ben ik en welke weg mag ik gaan? 
Leef, bid en werk mee met de kloosterlingen van Abdij 
Koningshoeve en leer jezelf en elkaar beter kennen. 
 
Data:  26, 27 en 28 november 2021  
Locatie: Abdij Koningshoeve in Tilburg  
Aanmelden: zw-jeugd@pkn-veenendaal.nl 
 
 

Choral Evensong 
 
Welkom om te luisteren of te zingen waarbij de keuze van de 
psalm, lezingen en liederen is gebaseerd op het karakter van 
deze 1e adventszondag. 
Uitvoerenden:  Vocaal ensemble ZW, olv Guus Fennema 
 
Datum:  Zondag 28 november 2021 
Tijd:  16.00 uur, kerk open 15.30 uur 
Plaats:  Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Kosten:  collecte na afloop 
Aanmelden:      via Kerktijd 
 

Lezing over kerststallen 
 
Wat weten wij over de symboliek of de geschiedenis van een 
kerststal? Dhr. en mw. Diemer (experts en verzamelaars) 
komen ons iets vertellen en laten zien over kerststallen en 
hun rol in de geschiedenis over de hele wereld.   
 
Datum:  Zondag 12 december 2021 
Plaats:  Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal 
Tijd:  14.00 – 14.30 uur  
Contact en  jtstegenga@gmail.com 
Aanmelden: 

Kerststallen maken 
 
Na de lezing over kerststallen gaan wij zelf creatief aan de 
slag. Onder deskundige leiding maak je je eigen kerststal 
(keuze uit klei, hout, verf of papier. De workshop is bedoeld 
voor iedereen ouder dan 12 jaar.   
 
Datum:   Zondag 12 december 2021 
Tijd:     14.30 – 16.30 uur 
Locatie:    Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal 
Contact en  Tine Stegenga, 0318-521222, 
aanmelden:    jtstegenga@gmail.com  
 

Festival of Lessons and Carols: Veenendaals 
Kamerkoor, o.l.v Herman Mussche 
 
Volgens Engels gebruik wordt, dmv koor- en samenzang en 
een aantal Bijbellezingen, het verhaal verteld van de 
geboorte van Jezus en de aanloop daarnaar toe. Het 
Veenendaals Kamerkoor zingt muziek van onder meer 
Gustav Holst, Morten Lauridsen en John Tavener. Na afloop 
is er warme chocolademelk en glühwein. 
 
Datum:  Zondag 19 december 2021 
Tijd:  15.30, inloop vanaf 15.00 uur 
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Contact: Guus Fennema, fennema1965@gmail.com 
Kosten:  collecte na afloop 
Aanmelden:       via kerktijd 

 
Voor uitgebreide informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u terecht op  de website van PGV 
Veenendaal: https://www.pkn-veenendaal.nl/vis. 


