Weekinfo De Open Hof
1e jaargang - nummer 20 - week 43/2021
Zondag 24 oktober 2021 – 6e zondag van de herfst
De kleur van de zondag: Groen
Groen staat voor hoop en groei in de toekomst.
En groen drukt ook verwachting uit: Eens komt de grote zomer!
Kerkdienst

Aanvang 10.00 uur – de dienst is online mee te vieren via
kerkdienstgemist.nl (link op laatste pagina)
Voorganger:

Ds. J. Meertens (Rhenen)

Organist:

Erik Westerhout
(Géén kindernevendienst, oppas en 12-plus)

Bij de preek
In de gemeente van Jeruzalem wordt gebeden om vrijmoedigheid.
Onder vrijmoedigheid werd het recht en de plicht verstaan om dat te
zeggen wat gezegd moest worden ten behoeve van het welzijn van de
gemeente en de samenleving.
We overdenken wat die vrijmoedigheid voor ons is; wat de oorsprong
ervan is; waardoor vrijmoedigheid belemmerd wordt;
en hoe vrijmoedigheid kan groeien.
Ds. J. Meertens

Koffie na de kerkdienst
Na afloop van de dienst kunnen we elkaar weer gezellig
ontmoeten in de gymzaal bij de koffie en de thee.
Geen 1,5 meter meer, gelukkig. Maar… wél fijn als we met elkaar
proberen om in de gang en tijdens het koffiedrinken gepaste
afstand te houden zodat iederéén zich veilig kan voelen.
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Van de Kerkenraad
Aanmelden voor de diensten.
We zijn erg blij dat er steeds meer mensen de dienst mee kunnen vieren.
Er is echter nog wel een limiet aan het aantal mensen dat kan en mag
komen. De luchtkwaliteit wordt wekelijks gemeten en aan de hand dáárvan wordt
bepaald hoeveel mensen er kunnen worden uitgenodigd voor de daaropvolgende
zondag. U moet zich dus nog steeds aanmelden via Kerktijd.nl!
Belangrijk: alleen een uitnodiging krijgen is niet genoeg! Wanneer u wilt komen,
dan moet u dat nog wel bevestigen in de uitnodiging. Als u niet reageert, verloopt
de uitnodiging en kunt u niet komen. We zien regelmatig dat dit wél gebeurt, dat er
mensen zijn die zich niet hebben aangemeld. De koster zet altijd wel wat extra
stoelen klaar, maar het kan voor gaan komen dat er dan niet genoeg stoelen zijn.
En voor die mensen die voorlopig graag op afstand willen blijven zitten, worden
stoelen op 1,5 meter gezet. Dat moet u dan wél van tevoren even aangeven via
kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl. Ze worden namelijk op aanvraag geplaatst.
De maatregelen zijn bij een ieder wel bekend. Wilt u ze tóch nog even nalezen?
Ga dan naar www.de-open-hof.nl

Van de Diaconie
Voedselestafette 2021 In november staan De Open Hof en ZuidWest
op de agenda van de Voedselbank om middels de Voedselestafette
zoveel mogelijk noodzakelijke producten in te zamelen.
We zijn heel blij om te kunnen melden dat dit weer als vanouds kan gebeuren!
Vanaf zondag 31 oktober kan er een tas inclusief
boodschappenlijstje mee worden genomen.
Inleveren kan tot en met zondag 28 november.
Lukt boodschappen doen niet, dan is een bijdrage
voor de Voedselbank ook van harte welkom! Dit kan
via rekeningnummer NL
14RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette.
Doet u / doen jullie ook weer mee?
Hartelijke groet, Diaconie de Open Hof
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Allerzielen en wie helpt mee?
Op dinsdag 2 november is het Allerzielen. Mensen wereldwijd herdenken dan
familieleden en vrienden die overleden zijn, en víeren het geleefde leven!
Dit jaar doen we dat opnieuw. Ook ‘Wijkkerk De Open Hof’, waar ieder die dat wil van welke geloofsachtergrond ook - welkom is om op de eigen manier stil te staan
bij het overlijden van zijn of haar geliefde(n). De kerk is open van 19.00 tot ongeveer
20.00 uur, voor íedereen!
Om dit bekend te maken / mensen uit te
nodigen gaan we, in de straten rondom De
Open Hof / in de buurt: 2500
uitnodigingskaarten rondbrengen: Een flinke
klus die echter goed te doen is als u/jij ons
daarbij helpt.
Op de ‘brug’ naar de uitgang liggen stapeltjes
uitnodigingen - per straat! - help jij / helpt u
ons daarbij door één -of meer- stapel(s) mee
te nemen? In de regel kunnen ze huis aan huis worden bezorgd. Voor de flats zijn
het soms écht hele stapels, maar brievenbus na brievenbus gaat snel is de ervaring!
Het is de bedoeling dat ze vanaf 25 oktober worden rondgebracht! Alvast dank!

Creagroep De Open Hof
Ook wij worden steeds nieuwsgieriger waar de Adventskalender straks
zijn plekje krijgt. De bonnenboekjes zijn leeg, dus wordt het wachten tot
7 november. Dan staat de CREAverkooptafel er weer, maar zal er na de
dienst, tijdens het koffiedrinken HET lot worden getrokken en krijgt de
mooie Adventskalender een nieuwe bestemming. DENK eraan om op 7 november
UW nummer mee te nemen
. Vriendelijke groet van de CREAgroep.

De Open Hof Soos
Dinsdag 26 oktober is er weer een leuke soosmiddag in de kerkzaal van
De Open Hof. Iedereen, van jong tot oud, is dan welkom van 14.3016.00 uur om elkaar te ontmoeten, te praten of een spelletje te spelen.
Kom eens sfeer proeven, het is altijd weer gezellig, en drink een kopje
thee of koffie mee! Inlichtingen omtrent vervoer: Hilde van Tergouw.
Tel: 0318 516833 Meer informatie: www.de-open-hof.nl/de-open-hof-soos/
3

Lectio Divina
Het trage lezen van de zogeheten “Lectio Divina”
Een manier om in stilte en rust een kort Bijbelgedeelte te lezen en
te herlezen, opdat het een Woord van God voor jou kan worden;
zodat God door dit Bijbelwoord tot je kan spreken. Het is een
luisteren met je hart en minder met je verstand. Zo lezen kan zeer opbouwend zijn,
vooral omdat je in alle stilte en rust in Gods aanwezigheid wilt zijn en naar Hem en
zijn woord wilt luisteren. We hopen dit met elkaar te gaan oefenen op ma. 25 okt.
van 19.00-19.35 uur. Voor info: ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl
Werkgroep V.I.S. De Open Hof
Het jodendom en christendom in de eerste eeuwen
De wegen die uiteen gingen…..
Met dr. Bart Wallet gaan we op zoek naar de oorsprong van
twee godsdiensten die samen tot op de dag van vandaag de cultuur, samenleving
en politiek diepgaand beïnvloeden. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar het
begin. Dr. Bart Wallet is o.a. politiek en religiehistoricus aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en docent joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.
Welkom op woensdag 27 oktober om 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45 uur)
in Wijkkerk De Open Hof. Kosten: € 5,00 (incl. consumptie)
Contact en aanmelden: Koos de Mooij, 0638434328, koosdemooij@yahoo.com

Werkgroep V.I.S. ZuidWest
Filosofisch café In Veenendaal. Afgelopen week zijn wij met een
groep vanuit de PGV naar het filosofisch café in Ede geweest. Om
te kijken hoe het daar gaat en ons te oriënteren op de
mogelijkheden om dit ook in Veenendaal op te zetten.
Op zondag 31 oktober gaan we in het Trefpunt van de Petrakerk met elkaar in
gesprek over dit plan. De middag zal kort worden in geleid door Bart Coster. We
zullen met elkaar spreken en onder leiding van Bart Coster ook enkele oefeningen
doen in filosoferen en kijken wat dit voor ons betekent.
Bart Coster is geboren en getogen in Veenendaal, heeft filosofie gestudeerd in
Groningen en als freelancer artikelen voor Filosofie Magazine geschreven.
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen op zondag 31 oktober om
15.00 uur. Opgeven kan (hoeft niet) bij Paul Stegenga paulstegenga@gmail.com
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Collectanten gezocht voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Van 22 tot 27 november landelijke collecte voor Griekenland!
Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten.
Alle informatie vindt u in een pdf. Gewoon even klikken op:
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Collectanten-gezocht.pdf

Wist u dat…
• er een nieuwe informatiefolder is met veel informatie over De Open Hof?
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-202110.pdf. Ook ligt er
een (bijna nieuwe) versie bij de ingang van de kerk. Een handig ‘naslagwerkje’.
• op de website ook een ‘vacaturepagina’ staat? Daarvoor is nu een nieuwe, veel
pakkender naam bedacht die eigenlijk álles zegt: Handen uit de mouwen! (I.p.v.
‘Hart & Handen’, wat we wel hébben voor De Open Hof maar waarop we niet zo
snel zoeken naar vacatures.) Voortaan als rubriek in de Weekinfo (zie verderop).
• collecteren via Givt ook mogelijk is zónder de QR code te gebruiken? U kiest dan
na het invoeren van de bedragen niet voor QR , maar voor kiezen uit de Lijst.

• ons medegemeentelid Cindy Visscher blogs schrijft die eens in de 2 maanden in
Samen Eén worden opgenomen? Die blogs zullen voortaan ook op de website te
vinden zijn. In de Weekinfo zetten we na verschijning linkjes naar ‘Cindy’s blogs’
op ‘Onze wijkgemeente’ (www.de-open-hof.nl/onze-wijkgemeente). Dat is een
besloten pagina op de website, daar heeft u dus een inlogcode voor nodig.
• u een inlogcode heel gemakkelijk aan kunt vragen (www.de-open-hof.nl/login/ )
en dat u daardoor veel meer kunt zien op de website dan zonder inlogcode?
Ga zodra u een inlogcode heeft maar eens rustig ‘snuffelen’ op de website.
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Handen uit de mouwen!
Wilt u / wil jij ook de handen uit de mouwen steken voor ons
aller Wijkgemeente De Open Hof? Daar zijn we heel blij mee!
Op de pagina ‘Handen uit de mouwen’ op onze website staan
oproepen waarvan we er regelmatig een paar uitlichten voor deze rubriek.
Wilt u alle groepen zien waar ze uw hulp goed zouden kunnen gebruiken?
Ga dan naar: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen

De kerkenraad is op zoek naar iemand, die in ongeveer 6 weken 1 keer de
vergadering van de kerkenraad en 1 keer de vergadering van het
moderamen wil notuleren. Afgelopen februari heeft Marion
Ramaker deze taak ad hoc op zich genomen voor een beperkte
tijd. Dank je wel, dat je dit hebt willen doen, Marion!
Overweeg je deze taak op je te nemen of wil je meer informatie, neem dan
contact op met Henny Bokje (scriba). Bel naar: 0318-500807 of mail naar:
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl of spreek Henny even aan…..

Het College van Diakenen (CvD) is op zoek naar een secretaris.
De functie wordt nu tijdelijk waargenomen. Het CvD
coördineert bovenwijkse diaconale zaken, zoals het
collecterooster, boekhouding & financiën, geldwervingsacties, verjaardagsfonds
enz. Het college bestaat uit 7 personen: 4 diakenen, afkomstig uit de beide wijken,
een voorzitter, penningmeester en secretaris. Gezien de samenstelling gaat de
voorkeur uit naar iemand vanuit De Open Hof. Meer over deze vacature:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Vacature-secretaris-CvD.pdf

Koffiegroep De Open Hof
Iedere zondag na de dienst koffie drinken in de gymzaal? Dan
hebben we - als Koffiegroep De Open Hof - nog veel extra handen
nodig bij het klaarmaken en weer opruimen van de gymzaal! Hoe
meer mensen willen helpen, hoe gemakkelijker het wordt om een goed rooster te
maken! En.. vele handen maken het werk een stuk lichter! Wilt u / wil jij
meehelpen? Stuur dan een mail naar: koffiegroep.openhof@pkn-veenendaal.nl
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PGV Veenendaal App
Uw eigen kerk op uw telefoon en tablet!! Doe mee en meldt u aan!
Het is een besloten, veilige app die alleen door gemeenteleden
van de PGV kan worden gebruikt. De leden kunnen zich organiseren in groepen,
berichten delen en daarop reageren. Er is een algemene PGV agenda, ZuidWest
en De Open Hof hebben een eigen agenda en iedere groep die wordt gevormd
kan een eigen agenda bijhouden. Het aantal deelnemers stijgt gestaag.
Download de app en zoek op ‘PGV Veenendaal’
Meld u aan met naam (voor- en achternaam met Hoofdletter, tussenvoegsel met
kleine letter), emailadres en foto (verplicht). Het liefst een éigen foto, want dat
helpt elkaar te herkennen en contact te leggen. Na toelating tot de app kunt op
onderzoek gaan in de app via de icoontjes boven- of onderaan in de app.
De kleur oranje geeft aan in welk deel van de app
u staat. In de afbeelding hiernaast dus: ‘Mijn kerk’
Naast uw foto ziet u de groepen waarvan u lid bent. Dat is altijd
PGV Veenendaal en (als u daar al aan toegevoegd bent) OpenHof.
Ziet u alleen de groep PGV, dan kunt u zélf toegang vragen tot groep OpenHof.
Vanuit ‘Mijn kerk’ kunt u via de button ‘Ontdek’ alle groepen zien die
in de app staan. Klik onder op ‘Vraag toegang’ bij groep OpenHof. Dan voegt de
beheerder u toe en kunt u alle berichten daar zien, erop reageren en er zelf ook
berichten plaatsen. Dat geldt overigens óók voor de groep PGV Veenendaal.
In ‘Profiel’ kunt u die gegevens over u zelf invoeren
die u voor iedereen zichtbaar wilt hebben. Alleen
uw emailadres is altíjd zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot de PGV app.
Algemene informatie: www.de-open-hof.nl/pgv-app/ De voorlopige handleiding:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf

Stichting Samen Geloven
Eindelijk gaan ook wij weer beginnen!
Zondag 24 oktober om 11.30 uur in De Oude Kerk. Meer informatie:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Samen-Geloven-20211001.pdf
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Agenda
Dag

Tijd

Omschrijving

Locatie

Di 26 okt

14.30-16.00

Soos De Open Hof

Kerkzaal De Open Hof

Wo 27 okt

09.00-09.30

Ochtendgebed

Consistorie De Open Hof

Wo 27 okt

20.00

Do 28 okt

20.00-22.00

Zo 31 okt

10.00

Ds. John Boogaard

Wijkkerk De Open Hof

Zo 31 okt

15.00

V.I.S.- Filosofisch Café

Trefpunt, Dennenlaan 5

V.I.S. - Jodendom en
christendom in de
eerste eeuwen
V.I.S. – Mystiek voor
het dagelijks bestaan

Kerkzaal De Open Hof
Trefpunt, Dennenlaan 5

De PGV-V.I.S. activiteiten staan ook in de agenda op onze website:
www.de-open-hof.nl/agenda. Met een klik op de titel opent u het
item en via een linkje ziet de uitgebreide informatie. Voor de flyer tot eind 2021:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/VIS-flyer-najaar2021-vs2.pdf
Aanmelden via KERKTIJD.NL
Aanmelden is éénmalig. Daarna draait u mee in het automatische
uitnodigingssysteem. Informatie: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd
Voor vragen rondom kerktijd.nl mailt u naar: kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl
Vragen, opmerkingen of tips voor Weekinfo De Open Hof kunt u sturen naar:
weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
Handige links
* Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl
* Facebook De Open Hof: www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/
* Kerkdienstgemist.nl vanuit De Open Hof:
www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
* Het bijwonen van diensten: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd
* Contact & Informatie: www.de-open-hof.nl/contact
Heeft u bijdragen voor de Weekinfo? Stuurt u deze dan, liefst woensdag maar
uiterlijk donderdag 15.00 uur, naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
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