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Weekinfo De Open Hof 
1e jaargang - nummer 7 - week 30/2021  

 

Zondag 1 augustus 2021 – 7e zondag van de zomer 

De kleur van de zondag:  Groen, de kleur van hoop, vrede, 

groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit. 

 
Kerkdienst    

 

 

 
 

 
 

 
Bij de kerkdienst 

Zondag mag ik voorgaan in de Open Hof. Mijn vrouw en ik wonen - na mijn 

emeritaat in Baarn - sinds november 2010 in Veenendaal, Boekvink 38. We sloten 

ons aan bij de Goede Reede. Na de fusie kozen we voor de Open Hof.  

Op 7 juli ging ds. Vroegindeweij  voor in De Open Hof. Ik was zijn opvolger in zijn en 

mijn eerste gemeente Oudega Wymbritseradeel, waar nu uw vroegere predikant 

ds. Van Andel woont. U begrijpt dat onze namen aanleiding gaven tot de nodige 

grappen. Het Schaap kwam Vroegindeweij.  

Ds. Vroegindeweij preekte 7 juli over het verlangen van Mozes het aangezicht van 

God te mogen zien uit Exodus 33. Hij vertelde toen ook veel over de context van die 

verhalen. Voor mij voelde het als een opluchting, dat hij het Schriftgedeelte Exodus 

32 : 7-14 , waar ik bij mijn voorbereiding al mee bezig was, niet aanhaalde. En zo, 

het gras niet voor mijn voeten wegmaaide (om in de beeldspraak van onze namen 

te blijven). 

Het thema voor komende zondag gaat over God liefhebben.  
We zingen o.a. Psalm 116. Dat prachtige vers 1: God heb ik lief, want die getrouwe 
Heer nam toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven 
horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer". De vraag is dan: heb ik God 
lief?  En zo, ja, waarom dan? 
Misschien dat u en jij zich ook die vragen eens aan jezelf en elkaar kunt stellen. 
 
Ds. Wim Schaap 

Aanvang 9.30 uur – de dienst is online mee te vieren via 

kerkdienstgemist.nl  (link op laatste pagina) 
 

Voorganger:  Ds. W. Schaap, Veenendaal 

Organist:          Erik Westerhout 
 

Er is kindernevendienst groep 1-8 en oppas. Geen 12-plus! 
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Koffie na de dienst 

Hopelijk laten de weersomstandigheden het weer toe om na de kerkdienst gezellig 

buiten op het plein een ‘koffie to go’ te drinken en elkaar te ontmoeten. Daarbij is 

het belangrijk is, dat u zich ook hier aan de 1,5 meterregel houdt. Bij slecht weer 

gaat het niet door, want koffiedrinken binnen lukt nog niet.  

 

 

Van de Kindernevendienst 

In de kindernevendienst van deze zondag luisteren we 

naar een verhaal waarin er een hand op de muur 

verschijnt die geheimzinnige tekens op de muur 

schrijft. Daniël komt uitleggen wat er op de muur 

geschreven staat. Na het verhaal gaan wij met onze 

eigen hand ook tekens en letters laten verschijnen 

 

 

Berichten van de Kerkenraad 

Maatregelen 

Wilt u de voor nu geldende maatregelen nog eens doorlezen,  

dan vindt u hier de link naar de mededelingenbrief: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Mededelingen-KR-update-26-juni.pdf 

 

 

KOM EN DOE MEE!! 
Kom en doe mee met de groepsgesprekken over de toekomst van De Open Hof!! 

Hieronder vindt u data waaruit u kunt kiezen. Tijdens zo’n bijeenkomst krijgt u 

een overzicht van de reacties op de vragenlijsten die door velen van u zijn ingevuld. 

Daar zijn ook een paar speerpunten voor de komende jaren bij. In kleine groepen 

praten we daarover verder door: hoe kunnen we die speerpunten concreet maken?  
 

Verder komen de Missie en Visie ter sprake:  

Wie zijn wij als Wijkgemeente De Open Hof en hoe willen wij gekend zijn? 

Uit de gespreksverslagen van alle groepen probeert de beleidscommissie 

vervolgens enkele concrete aanbevelingen te halen en die aan de Wijkkerkenraad 

van De Open Hof door te geven. Die hakt uiteindelijk knopen door om met een 

concreet - haalbaar - plan naar de Algemene Kerkenraad te gaan. De Algemene 

Kerkenraad informeert dan weer de gemeente. 

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Mededelingen-KR-update-26-juni.pdf
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Een voorbeeld: 

De Open Hof wil graag dat er aandacht voor jongeren is.  

In kleine groepen praten we dan met elkaar door over wat hiermee bedoeld wordt. 

Gaan we meer jeugddiensten krijgen? Of krijgen jongeren meer ruimte in de 

diensten? Zou u dat prettig vinden of juist niet? De conclusie van die gesprekken 

zetten we om in een concrete aanbeveling aan de Kerkenraad.  

Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn: in de komende jaren zullen in De Open Hof 

tenminste zeven jongerendiensten per jaar zijn. De jongeren komen zelf met de 

invulling daarvan. Maar, het kan óók zijn dat uit de gesprekken naar voren komt dat 

juist de interactie tussen de generaties belangrijk wordt gevonden. Dán komt er een 

andere aanbeveling.  

 

Het is dus belangrijk dat u komt om mee te praten! Kom en doe mee! Geef u op 

voor één van de bijeenkomsten die anderhalf uur duren en worden gehouden in 

Wijkkerk De Open Hof. Er zijn drie avonden en één middag gepland.  

    

Maandagavond 23 augustus:  aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur 

Maandagmiddag 30 augustus: aanvang 14.00 uur – inloop vanaf 13.30 uur 

Maandagavond 6 september: aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur 

Dinsdagavond 21 september: aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur 

 

GRAAG OPGEVEN VAN TEVOREN! 

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus we vragen u 

om u van tevoren op te geven voor de avond of middag van uw keuze. Dat kunt u 

doen door het invullen van een speciaal hiervoor aangemaakte datumprikker.  

Klik hier voor de datumprikker:  https://datumprikker.nl/psxaip28926y474k 

Heeft u nog nooit met een datumprikker gewerkt? Op onze website vindt u een 

korte uitleg / handleiding met afbeeldingen hoe u die in kunt vullen: 

https://www.de-open-hof.nl/kom-en-doe-mee/ 

 

En.. vraag hulp of biedt hulp aan waar nodig!   
 

Mocht het niet lukken om u op deze wijze op te geven, dan kunt u ook bellen naar 

ds. Aafke Rijken: 522033, liefst tussen 8.30 en 9.30 uur.  
 

Hartelijk welkom op de 'Kom en doe mee'  bijeenkomsten!    

Een vriendelijke groet van de beleidscommissie  

https://datumprikker.nl/psxaip28926y474k
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Bericht van de Diaconie 
40-dagenproject 2022 
Denk alvast mee over een mooi doel voor het 40-dagenproject van 
volgend jaar!! Geef uw suggestie voor een doel dan met een korte 
toelichting waarom wij als gemeente dit doel zouden moeten 

ondersteunen door aan de Diaconie via: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl. of 
stop een briefje in één van de collectebussen bij de uitgang. Het aandragen van 
goede doelen kan t/m dinsdag 31 augustus. Op de Startzondag van 19 september 
a.s. zal er dan een keuzemoment zijn in de vorm van ‘meeste stemmen gelden’. 
 

Wilt u of wil jij meedenken bij de organisatie… of leuke activiteiten voorstellen?  
Spreek gerust één van de diakenen aan of mail naar het bovenstaande emailadres. 

Ga voor meer informatie over de Diaconie naar  www.de-open-hof.nl/diaconie 

Creagroep De Open Hof 

Komende zondag staat onze verkooptafel, bij mooi weer, buiten op 
het plein, waar dan koffie-to-go gedronken kan worden. Mocht het 
toch spetteren, dan kan onze tafel, binnen, bij de uitgang van het 
wijkcentrum staan. Komt u even kijken; wie weet ziet u dan iets, dat 
leuk is om mee te nemen voor iemand of voor in huis. Ook de 

kaartenmolens worden regelmatig bijgevuld, met nieuwe kaarten, gemaakt met de 
hand of door een creatief oog m.b.v. een fotolens. Fijne zondag en tot ziens. 
Meer informatie over de CREAgroep:   www.de-open-hof.nl/creagroep-doh 

 
De Open Hof Soos  

Tot 1 september zijn we iedere dinsdagmiddag van 14.30-16.00 uur te 
gast bij Corrie van Beek in haar mooie en gezellige tuin aan de 
Stationsstraat 63.  Bij regen gaat het niet door. En bij veel zonneschijn 
zijn er veel plekjes in de schaduw.  Voor vervoer: Hilde van Tergouw, 
tel: 516833  Soos:  www.de-open-hof.nl/de-open-hof-soos/ 

 

Weer / nog: in elkaars BLIK – VELD 

Al enige tijd gaan er 10 (gevulde) bakblikken de gemeente 

door. U/ jij hebt er vast van gehóórd of gelezen, in Samen Eén 

bijvoorbeeld. Of u /jij kon er zelfs van proeven doordat íemand 

iets lekkers bracht, al dan niet zelf gebakken!       

mailto:diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/diaconie
http://www.de-open-hof.nl/creagroep-doh
http://www.de-open-hof.nl/de-open-hof-soos/
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Aan deze rondgang komt, wat ons betreft, voorlopig nu een 

einde. Geeft u de blikken af in de kerk? Of, als dat écht niet gaat, 

halen wij ze bij u op. Neem dan contact op met Erna Slok per 

mail: jtslok@ziggo.nl of via: 06 3636 7689. Dank vast! 

Schoonmaakploeg De Open Hof 
Vakantietijd…. ruimte & tijd voor 
de grote schoonmaak…  

 

En zo stonden dus op maandag 
alle meubelstukken uit de kerk 
netjes in ’t gelid opgesteld in de 
gymzaal. Na een kop koffie ging 
het schoonmaakteam aan de 
slag met sop & lap & stofzuiger 
& olie; om na een paar warme 
uurtjes alles picobello af te 

leveren. En op woensdag is de vloer van de kerkzaal onder handen genomen.  U zit 

dus weer óp en kijkt weer náár schoon materiaal.         
Mocht u deel uit willen maken van dit leuke ploegje mensen?  Nieuwe aanwas van 
mannen is van harte welkom!!  Onze koster Lukas legt u graag uit hoe e.e.a. is 

geregeld.       Fijne zomer& kerkdiensten toegewenst. 

 
Vakantie-ervaringen delen 

Doet u mee? Heeft u een foto van een indrukwekkend gebouw… iets 

moois uit de natuur…  een apart kunstwerk… een bijzondere 

belevenis…  van ‘ver-weg’ of ‘dicht-bij-huis’?  Vertel er iets over in 

maximaal 150-175 woorden en stuur uw bijdrage naar: 

webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl.  In verband met de privacyregels: géén 

personen op de foto of namen in uw verhaal. U bent natuurlijk wél vrij om uw naam 

eronder te zetten. Foto’s te bekijken op: www.de-open-hof.nl/vakantie-ervaringen/  

 

De start- en gemeentezondag 2021 

Op zondag 19 september hopen wij , als Open Hof, onze start- en gemeentezondag 

te houden. Hoe dat ingevuld gaat worden hebben we al wel een beetje bedacht. In 

twee richtingen, afhankelijk van hoe corona zich gaat gedragen in de komende tijd. 

Maar: schrijf jij ‘m vast in  je agenda? Dank! Het wordt wat ons betreft een mooie 

dag!  Een vriendelijke groet!  Lukas, Tessa, Jaap, John, Woutje en Marjolein  

mailto:jtslok@ziggo.nl
mailto:webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/vakantie-ervaringen/
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 1 augustus 09.30 
Ds. W. Schaap 
Veenendaal 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 1 augustus 09.30 
Verkooptafel van de 
CREAgroep 

Tijdens de ‘koffie to go’ 
op het plein naast de kerk 

Di 3 augustus 14.30-16.00 De Open Hof Soos Stationsstraat 63 

Zo 8 augustus 09.30  Ds. J. Boogaard Wijkkerk De Open Hof 

Wo 11 augustus 09.30-11.30 CREAochtend Wijkkerk De Open Hof 

 

Aanmelden via KERKTIJD.NL 

Aanmelden is éénmalig. Daarna draait u mee in het automatische 

uitnodigingssysteem. U heeft 24 uur de tijd na ontvangst van een 

uitnodiging om te reageren. Daarna vervalt de uitnodiging en worden 

andere gemeenteleden uitgenodigd. Het aanmeldformulier: 

app.kerktijd.nl/member/register/7b5426d2-54f8-4647-bb91-c0c6c215d732   

Tip  

Wie de Weekinfo wil printen voor een gemeentelid zonder digitale middelen kan 

het beste kiezen voor de optie afdrukken als ‘boekje’. De pagina’s zoals u die hier 

ziet, hebben namelijk de grootte van een half A4.  

 

 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 volgende weekinfo? Stuurt u deze dan (het liefst vóór 

maar uiterlijk op) woensdag naar:  weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

https://app.kerktijd.nl/member/register/7b5426d2-54f8-4647-bb91-c0c6c215d732
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/
http://www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
http://www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd
http://www.de-open-hof.nl/contact
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

