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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 27 - week 50/2022  

Zondag 11 december 2022  - Zondag ‘Gaudete’ - ‘Verheugt u’ - Naar Fil. 4:4 waar 

Paulus de gemeente oproept tot vreugde:  ‘Gaudete in Domino semper. Iterum dico: 

Gaudete!’ oftewel:  ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nogmaals: ‘Verheugt u’! 

De kleur van de zondag:  Wit  - wit duidt op reinheid, licht, feest!  Van meet af aan 

werd in de kerk een wit kleed over de tafel gelegd bij de avondmaalsviering.   

 
Kerkdienst    

 
 

 
Bij de dienst  

Blijdschap en vreugde komen ons tegemoet  

Met het Gregoriaanse intredelied ‘Gaudete’ (dat is Latijn  

voor ‘Verheugt u’) begint op de derde adventszondag de 

(traditionele) Rooms Katholieke mis. De tekst van dat lied is 

gebaseerd op Filippenzen 4:4, waar staat: ‘Laat de Heer uw 

vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’  

In de dienst aanstaande zondag staat de vreugde centraal.  

In Jesaja 35 lezen we ‘blijdschap en vreugde komen hun tegemoet.’  

Als God ingrijpt om mensen te bevrijden, dan geeft dat blijdschap en vreugde.  

Dat leerde Jesaja zijn publiek en zo kijken we in de kerk ook naar de geboorte van 

Jezus.  Vooral in de adventsperiode zien we bovendien uit naar de terugkomst van 

Jezus, met verlangen… met blijdschap en vreugde.  

In deze dienst houden we de Maaltijd van de Heer. Ook dat geeft reden tot grote 

blijdschap. Een voorsmaak van Gods nieuwe wereld. Terwijl je beseft wat er 

allemaal verkeerd is (gegaan), mag je toch met blijdschap deelnemen. Jubelend en 

juichend in je hart! Omdat Jezus ook jouw Gastheer en Redder is. Hij nodigt je uit, 

met al je twijfels, aarzelingen, schuldgevoel, schaamte of wat dan ook. Sla zijn 

uitnodiging niet af en kom met blijdschap! 

(We lezen in de dienst Jesaja 35. Als je dat van tevoren wilt lezen, lees dan ook 

Jesaja 34. Wat een contrast!) 

Ds. Rob van de Wetering  

Zondag 11 december - 10.00 uur - 3e Advent – H.A. 

Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

Organist: Gerard Rosier 

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (géén 12-Plus) 
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Bij de bloemschikkingen   Het Goede Leven – Bloeien in Gods Licht 

3e Advent 

Ik open mijn ziel 

en vul de schaal van mijn leven 

met blijdschap. 

Hul mij in kleuren 

en geuren van zacht mos. 

Ontsteek het derde licht 

dat buigt naar het Noorden. 

Hemel en aarde raken verbonden. 

Mensen wereldwijd herkennen elkaar 

in het teken van zachte knoppen; 

het goede leven breekt door, 

hoe ieders weg ook loopt. 

 

Van de kindernevendienst 

Komende zondag is alweer de 3e 

zondag van Advent. In de kerkdienst 

wordt daarom ook het derde kaarsje 

aangestoken. Het thema is 'Ik kan niet wachten!'.  

Deze zondag staat Matteüs 1:18-24 centraal:  

Jozef wacht op de geboorte van Jezus en op de 

vervulling van Gods belofte uit de heilige 

boeken. Jezus zal Immanuel genoemd worden. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 
op Jozef die wacht op de geboorte van Jezus. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 
op Jozef die wacht op de vervulling van Gods 
belofte. Die belofte zien we terug in de naam die de profeet Jesaja noemt:  
Immanuel, God is bij ons. 

Activiteiten: We gaan scrabbelen met het woord Immanuel en de tekst van 
Mattheüs. Ook maken we een verborgen bericht d.m.v. een proefje weer zichtbaar. 
 

Bij 2e Advent – 11 dec. 

Ik open mijn ziel en vul  

de schaal van mijn leven 

met verlangen. 

Hul mij in kleuren en  

geuren van feestelijk wit. 

Ontsteek het tweede licht, 

dat reikt naar het Westen. 

Hemel en aarde raken verbonden. 

Mensen wereldwijd herkennen elkaar 

in het teken van de witte bloesem; 

gerechtigheid breekt door, 

hoe kronkelig ook de weg. 
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Van de kerkenraad 

Ambtsdragers 

De kerkenraad is dankbaar drie namen van gemeenteleden te kunnen 

voordragen, die zich bereid hebben verklaard zich als ambtsdrager in 

de Open Hof beschikbaar te stellen. Het zijn: 

• Ida Gaastra, als diaken met de bovenwijkse functie  

van secretaris van het College van Diakenen. 

• Hannie Hoogenkamp-van ’t Hoog, als diaken. 

• Dirk van Riessen, als diaken. 

Bezwaren tegen de procedure of tegen deze bevestiging kunnen - door 

stemgerechtigde leden - uiterlijk 16 december schriftelijk en ondertekend 

ingediend worden bij de scriba van De Open Hof, Henny Bokje: 

scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl of Floralaan 17, 3904 BX Veenendaal 

 

Van de Diaconie 

Collectedoelen voor zondag 11 december: 

• 1e collecte is voor de Diaconie 

• 2e collecte is voor de Kerk 

Derde collecte 

Volgende week, zondag 18 december, is er weer een derde collecte.  

Deze is bestemd voor Stichting N.N. Veenendaal. 

40-dagenproject 2023 

Welk doel wordt het voor de actie volgend jaar? De diaconie heeft verschillende 

suggesties binnengekregen en ze hebben allemaal te maken met kinderen.  

Daaruit hebben we drie stichtingen gekozen waarop u uw stem kunt uitbrengen. 

Het goede doel dat de meeste stemmen krijgt, wordt het doel waarvoor we geld 

gaan inzamelen in de 40-dagentijd.  

• Pilots voor Charity – droomvluchten voor kinderen in het ziekenhuis 

• Bliss to shine – wensvervulling voor kinderen uit een gezin met kanker 

• Bo viert feest – verjaardagsboxen voor kinderfeestjes 

Na de dienst op zondag 18 december kunt u uw stem uitbrengen. Volgende week 

volgt hierover meer informatie. 

mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
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De gedachtenisboom 

Heeft u hem al zien staan in de kerk?  

De wens vanuit de gemeente - een plek in de kerk 

waar geboorte en overlijden kunnen worden 

herdacht - is prachtig vormgegeven in deze 

‘gedachtenisboom’.  

Er is gekozen voor een lindeboom, een 

leilinde. Een boom vanuit het idee van 

de levensboom, verbonden met de Bron 

en met elkaar. De kleuren van de boom 

staan voor groei (groen), levend water 

(blauw) en licht (wit).  

De linde is van oudsher de boom van onsterflijkheid, hij kan wel 1000 jaar oud 

worden. Als leilinde heeft hij een dubbele betekenis: geworteld in de grond wijst hij 

omhoog én hij draagt met zijn takken, als gemeente kunnen we elkaar dragen.   

Linde betekent bindsel, wat je ook kunt zien als verbinding, verbondenheid. 

Verbondenheid die bescherming en troost biedt. Heiligenbeelden werden vaak uit 

lindehout gesneden, men zegt dan ook wel dat lindehout ‘heilig hout’ is.  

De bladeren hebben een hartvorm. Zij die overleden zijn, nemen wij mee 

in ons hart. Bij overlijden komt er een blad in de boom, met de 

doopnamen en datum van overlijden. Als er een geboorte is , komt er 

een bloem in de boom met de namen en datum van de geborene.  We hopen dat 

deze gedachtenisboom kan bijdragen aan verbinding voor jong en oud. Een plek 

waar gevierd en gerouwd kan worden, waar omgezien wordt naar elkaar.  

 
Soos De Open Hof 

Kerstviering voor ouderen in De Open Hof. 

Op dinsdagmiddag 13 december is de jaarlijkse kerstviering voor de 

ouderen. Welkom om 15.30 uur in de kerkzaal van De Open Hof.  

Een gezellig samenzijn waarin deze keer ds. Aafke Rijken een korte 

overdenking heeft. Na de gezamenlijke warme maaltijd sluiten we de kerstviering 

rond 19.00 uur af.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Wilt u zich aanmelden voor deze kerstviering, heeft u dieetwensen  of heeft u 

vervoer nodig?  Neemt u dan contact op met: Hilde van Tergouw (516833), 

Bertha Schout  (551409), Ria van der Haar (511172) of  Els Burnette  (510930). 

U kunt zich ook aanmelden na de dienst a.s. zondag 11 december. 
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Kinderkerstnachtdienst 2022 

Nog eventjes geduld…. 

Op zaterdagavond 24 december hopen we u/jullie allen welkom te mogen heten 
tijdens de Kinderkerstnachtdienst in de Open Hof. Tijd: 18.30 uur - 20. 00 uur 

We lichten vast een klein tipje van de sluier op:   

Het thema is … Ik kan niet wachten … 

We nemen u/jullie mee in de zoektocht van een van de wijzen. 
Tijdens deze reis gebeuren er wonderlijke dingen… 

Kerkband Joy zal de muzikale begeleiding verzorgen.  
Anita Smit en Jip de handpop zullen ons meenemen in het verhaal. 

Nieuwsgierig geworden?..  

Van harte welkom en neem je familie/vrienden/buren gezellig mee! 
Na afloop is er een toetjesbuffet.  
Neem je ook wat lekkers mee?   Dan delen we dat met elkaar! 

Hartelijke groeten,  Mirjam Rebergen, Lianne Wieldraaijer en Wilma Wijnen 

 

Creagroep De Open Hof 

Onze actie  ‘Graadje lager’ is een groot 

succes geworden!! 

In totaal zijn er 328 loten à € 1,00 

verkocht. Afgelopen zondag,  

4 december, zijn de winnende loten getrokken voor 

de mooie warme dekens.  

De eerste prijs, voor de Granny square, is gevallen op nummer 882 en de tweede 

prijs, de kleurige strependeken, op nummer 887.  De winnaars bleken niet in de 

koffiezaal aanwezig, dus….  Kijkt u thuis even naar uw lootjes, want wie weet heeft 

ú wel een van deze dekens gewonnen! Neem dan contact op met Joke van Dijk, tel. 

0318-51 38 81 of mail naar: creagroep.openhof@pkn-veenendaal.nl  

CREAverkooptafel 

We kunnen u melden dat onze verkooptafel in de maand november heel goed is 

bezocht. Door de opbrengst daarvan, samen met de lotenverkoop hebben we het 

mooie bedrag van € 625,00 kunnen overmaken naar de diaconie t.b.v. de 

Voedselbank. Het was een geweldige actie.  Met DANK       aan u allen, want zonder 

u hadden we dit mooie bedrag zeker niet gehaald! 

mailto:creagroep.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Kerststukjes voor de verkooptafel 

Afgelopen maandagavond heeft een klein groepje mensen van de 

CREAgroep zich in een extra samenkomst bezig gehouden met het 

maken van kerststukjes. Een leuke bezigheid én voor u straks leuk om 

te kopen voor uzelf of om cadeau te doen.  

CREAverkooptafel op de Soos 

Wat een gezelligheid dinsdag op de soosmiddag waar mensen van de CREAgroep 

met mooie, met lichtjes versierde verkooptafels aanwezig waren. Het was fijn dat 

iedereen op zijn of haar gemak cadeautjes voor zichzelf of voor anderen uit kon 

zoeken. En….. wat een geweldig bedrag heeft de soosmiddag opgeleverd! 

Er is voor maar liefst € 129,00 verkocht!!  Ook in december is de opbrengst van de 

CREAverkooptafel bestemd voor de Voedselbank! 

CREAverkooptafel in de kerk 

A.s. zondag 11 december staat de verkooptafel er voor de laatste keer dit jaar. Dus 

grijp uw kans om nog wat kerstinkopen te doen en zo de Voedselbank te steunen. 

Afsluiting van het jaar 2022 

Woensdag 14 december sluit de CREAgroep het jaar 2022 af. En 

traditiegetrouw gaan we dan kerstkaarten t.b.v. gemeenteleden 

maken. Graag potlood – schaar – plakband meebrengen. Of je 

éigen werkje. Binnenwandelen voor even contact mag ook…..  

de koffie staat vanaf 09.30 uur klaar.  Van harte welkom!        

 

De kerstboom staat er weer 

Ieder jaar is het weer een hele klus om de kerstboom in de 

kerk ‘op te tuigen’. Daar komt heel wat voor kijken, maar 

dat is onze kosters wel 

toevertrouwd!       

Kijk maar…..   
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Samen zingen op Zondagavond 

Grote Kerstsamenzang  op zondag 11 december! 

Zing je mee?  Je bent van harte welkom op zondag 11 

december, in de sfeervol ingerichte kerkzaal van De Open 

Hof in Veenendaal. Aanvang 19.30 uur. 

 

Van Werkgroep V.I.S - ZuidWest 

Festival of nine Lessons & Carols 

Zondag 18 december – 15.30 uur – Petrakerk.   

Het Kleinkoor Rhenen zingt muziek van bekende, voornamelijk 

Engelse componisten. Na afloop is er warme chocolademelk en 

glühwein. Inloop vanaf 15.00 uur.  Contact: Hans Kroon - 

hansjmkroon@gmail.com Voor meer informatie klikt u hier. 

 

En verder….   

• Kunt u zich nog tot vrijdagavond 9 december 20.00 uur opgeven voor de  
PGV-winter-wandeling (14 km) rondom Rhenen (zie vorige weekinfo) via: 
zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of bij René Haverdings, tel. 06-54262516. 
Wilt u daarbij aangeven of u meerijdt of met de trein naar Rhenen gaat?   
 

• Staat er iedere dag een bericht in de Online-Petrus-Adventskalender 

op onze website (www.de-open-hof.nl).  Als u even naar beneden 
scrolt op de welkomstpagina, ziet u deze afbeelding . U klikt op de 
button ‘Open vandaag’ om bij de bijdrage van deze dag te komen. 
 

• Kan de Kledingbank nog winterkleding gebruiken!!  Inleveren kan op maandag 

t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur en op dinsdag van 18.30 - 20.30 uur aan de 

Gilbert van Schoonbekestraat 75.  Meer informatie kunt u hier vinden 

. 

• Kunt u op zaterdag 10 december a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur 

meeschrijven met de Amnestywerkgroep Veenendaal – Write for Rights – 

in de Cultuurfabriek. Schrijfmaterialen en voorbeeldbrieven zijn 

aanwezig. Liever rustig thuis schrijven? Vraag vanaf 1 december een 

schrijfpakketje aan via een mailtje naar contact@veenendaal.amnesty.nl  

 

• Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges 

op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst ervan is bestemd 

voor Kerk in Actie. 
 

mailto:hansjmkroon@gmail.com
https://www.de-open-hof.nl/festival-lessons-carols?ldate=2022-12-18
mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/
https://www.de-open-hof.nl/kledingbank/
mailto:contact@veenendaal.amnesty.nl
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• Kunt u de nieuwe informatiefolder van De Open Hof hier inzien.   
 

• Zijn er nog veel vrijwilligers nodig! Wie ook graag zijn of 

haar steentje bij wil dragen vindt veel informatie op het 

vacaturebord in de gang. Neem vrijblijvend contact op! 
 

 

Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Za 10 dec 09.30 PGV Wandeling rond Rhenen Start Petrakerk   

Zo 11 dec 10.00 
Eredienst – 3e Advent – H.A. 
Ds. Rob van de Wetering 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 11 dec 10.00  Kindernevendienst en -oppas Wijkkerk De Open Hof 

Zo 11 dec 19.30 Grote Kerstsamenzang Wijkkerk De Open Hof 

Di 13 dec 18.45-19.45 Club De Open Hof- groep 6,7,8 Clubruimte De Open Hof 

Wo 14 dec 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 14 dec 09.30-11.30 Creagroep De Open Hof De Open Hof 

Wo 14 dec 18.30-19.30 Club De Open Hof - groep 3,4,5 Clubruimte De Open Hof 

Za 17 dec 12.00-15.00 Kerst-In voor de clubkinderen Clubruimte De Open Hof 

Zo 18 dec 10.00 
Eredienst – 4e Advent  
Ds. G.J. van Steeg, Veenendaal 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 18 dec 10.00  
12-Plus, kindernevendienst  
en kinderoppasdienst 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 18 dec 15.30 Festival of Lessons & Carols Petrakerk 

 

  

Stuur uw bijdragen voor de volgende Weekinfo uiterlijk op woensdagavond naar:   

weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl   

* De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl: 

   www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events 

* Website De Open Hof:       www.de-open-hof.nl   

* Aanvragen logincode voor de website:     www.de-open-hof.nl/login/ 

* Info & Contact:        www.de-open-hof.nl/contact 

* Prot. Gem. Veenendaal:       www.pkn-veenendaal.nl  

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-NOV-22.pdf
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
http://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/

