Weekinfo De Open Hof
2e jaargang - nummer 10 - week 33/2022
Zondag 14 augustus 2022 - 9e zondag van de zomer
De kleur van de antipendia: Groen
Groen is de kleur van verwachting en toekomst, het algehele vertrouwen op Gods
liefde en van de hoop op de nieuwe schepping.
Kerkdienst

Zondag 14 augustus - 09.30 uur

(online via Kerkdienstgemist.nl)

Voorganger:
Organist:

Mw. Rieke van de Lagemaat
Wouter Wieldraaijer

Collectes:

1e KiA – ‘Kerk in Egypte’ (zie pagina 3)
2e Kerk
Kindernevendienst (géén 12-plusdienst, géén oppas)

En er is:
Bij de dienst

Wachten duurt vaak ontzettend lang.
We lezen zondag een gelijkenis waarin het gaat over
wachten. De gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze
meisjes (Mattheüs 25:1-13).
We denken na over het verschil tussen afwachten en
verwachten.
Daarnaast lezen we uit 1 Petrus 1:3-9.
We hopen met elkaar te ontdekken waar we nu eigenlijk op wachten.
En hoe doen we dat, hoe houden we dat vol?
Graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Rieke van de Lagemaat
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Update van ds. John Boogaard
Met mij (ik schrijf deze update zelf, vanuit de Hoogstraat) gaat het naar
omstandigheden best wel aardig goed.
Ik kan gelukkig veel 'oefenen', ook buiten de officiële momenten om.
De therapeuten zijn tevreden met de stappen die we zetten.
Ingewikkeld voor mij is alleen dat zij alles vergelijken met hoe ik eraan toe was toen
ik hier kwam. Ik weet evenwel hoe ik daarvóór was. En dat verschil is nog steeds
behoorlijk. We zien vanzelf waar ‘t heen zal gaan.
Erg dankbaar ben ik met zoveel mooie tekens van meeleven én met de zorgvuldige
begeleiding van de professionals hier.
In Christus verbonden groet ik u en jou.
‘Houd moed, heb lief’
Ds. John Boogaard

Van de kindernevendienst
Aanstaande zondag is er weer kindernevendienst voor alle
kinderen samen, groep 1-8.
Marcus 2:1-12 staat centraal, waarin Jezus een
man beter maakt die niet kon lopen. Zijn vier
vrienden hadden er alle vertrouwen in dat Jezus
hem beter kon maken.
Zijn wij ook zulke goede vrienden voor anderen?
Daar zullen we over praten, kleuren en knutselen.

Van de Diaconie
Geven
U kunt op meerdere manieren geven aan de collectes van
De Open Hof. Een overzicht vindt u in onderstaande pdf:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
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Van de Diaconie:
Zondag 14 augustus is de diaconale collecte bestemd voor het project
‘Kerk in Egypte’ - De Kerk staat op tegen armoede in het dorp.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot
ontwikkelingsprogramma motiveert BLESS, de diaconale organisatie van de
Koptisch-Orthodoxe kerk, de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te
werken aan een betere toekomst. In elk
dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang
samen met de inwoners aan betere
gezondheidszorg, onderwijs en
werkgelegenheid. Er worden ook
alfabetiseringscursussen georganiseerd,
ondernemers kunnen kleine kredieten
afsluiten en huizen worden
gerepareerd.
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en
dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten.
Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder
jongeren naar de stad of buitenland.
Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf
uit. En dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk
profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. BLESS maakt
geen onderscheid in geloof. "We hopen dat de manier waarop we ons werk doen
iets losmaakt bij mensen.” Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkinegypte
Steun dit werk
Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte,
die mensen leert om in hun eigen dorp de armoede te lijf te gaan. Je kunt dit werk
steunen door je bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Kerk in Egypte' of doneer online. Hartelijk dank!

Autovervoer voor De Open Hof
Bent u slecht ter been? En wilt u graag naar de kerk? Dat kan! Er is
namelijk een groep mensen die met alle plezier mensen ophaalt en
weer thuisbrengt. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt
naar Ria van de Haar (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.
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De Open Hof Soos
De gezellige Zomersoos is er nog drie keer op de
dinsdagmiddag en wel op 16, 23 en 30 augustus van
14.30 - 16 uur in de tuin aan de Stationsstraat 63.
Kom eens langsfietsen, proef de sfeer, geniet van de
gezelligheid, drink een kopje thee of koffie mee en maak een rondje
door de tuin. Vragen over vervoer: Hilde van Tergouw Tel: 0318-516833
De reguliere soosmiddagen in de kerk beginnen weer op dinsdag 13 september.

Het Ochtendgebed
Vanaf woensdag 24 augustus willen we weer graag wekelijks
samenkomen in de kerkzaal van De Open Hof voor het
Ochtendgebed. We komen samen om 9.00 uur en sluiten af om
9.30 uur. Iedereen is van harte welkom! Wilt u meer informatie?
Ga dan naar: www.de-open-hof.nl/ochtendgebed/

Werkgroep V.I.S. – De Open Hof
Het 1e deel van het nieuwe V.I.S. programma 2022-2023 is
rond! Binnenkort krijgt u het bij u thuis in de brievenbus.
U kunt het ook hier downloaden en printen.
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/VIS-flyer-najaar-2022.pdf

PGV Veenendaal App
Uw eigen kerk op uw telefoon en tablet!! Een besloten, veilige app
die alleen door gemeenteleden van de PGV beschikbaar is.

De leden kunnen zich organiseren in groepen, berichten delen
en daarop reageren. Iedere groep heeft ook een eigen
groepsagenda om daar hun activiteiten in te zetten (de enige agenda die
iederéén kan zien is de PGV-agenda). De actuele handleiding vindt u hier:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/DOH-Handleiding-PGV-App.pdf
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Van Projectgroep GroeneKerk

Bericht voor wie zich hebben opgegeven!!

Zaterdag 20 augustus gaan we met - op dit moment - 63 mensen van onze beide
Wijkgemeenten De Open Hof en Zuidwest naar de Floriade.
•
•
•
•

We vertrekken om 9.00 uur bij De Open Hof, dus wees op tijd!
Peter van Krugten zal het instappen begeleiden.
Bij de Petrakerk vertrekken we om 9.30 uur.
Heeft u meegeholpen om kaarten te bestellen via een actie?
o VERGEET DAN NIET DE KAARTEN MEE TE NEMEN!
o
Ook de VIP pas niet vergeten!

De groep was te groot voor een ‘enkele’ bus, dus is er een dubbeldekker besteld!
Dat wil zeggen dat wie tóch nog meewillen zich op kunnen geven!
Wil je ook graag mee? Geef je dan zo snel mogelijk op door € 42,50 per persoon
(€ 35,00 tot 12 jaar) over te maken naar de Diaconie van de Prot. Gemeente
Veenendaal op rekening NL14 RABO 0395 1389 06 o.v.v. ‘Floriade’.
Mochten er ‘last minute’ nog mensen meewillen, dan moeten we de kaarten de
20e augustus bij de kassa kopen.
Graag tot zaterdag 20 augustus!

Met vriendelijke groet, Projectgroep Groenekerk

Van de Werkgroep Startzondag

Save the date!!
18 september 2022
Gemeente-/Startzondag
Verdere informatie over deze dag en de wijze waarop u zich kunt inschrijven volgt
zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groet, werkgroep Startzondag.
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Van het Kerkelijk Bureau
Gewijzigde openingstijden: In de vakantieperiode van 11 juli t/m
19 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen op vrijdag geopend van
9.00 -12.00 uur. U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw
bericht inspreken / mailen. 0318-595203 / kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

En verder….
•

Hebben Arco en Mirjam weer een gezellig en informatieve update geplaatst op
hun website. Kijk op https://www.divitiasupport.nl/australie-reis/

•

Zijn we erg blij als u / jij ons een handje wilt helpen.
Waarmee? Kijk dan even op het vacaturebord in de
gang naar de kerkzaal!!

•

Staan de vacatures van het bord ook op de vacaturepagina ‘Handen uit de
mouwen’ op de website: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen.

•

Kunnen groepen die versterking zoeken lege vacaturekaartjes vinden in het
bakje naast het vacaturebord. Gewoon doen!! Even invullen en in het bord
plaatsen. Want… gemeenteleden die niet weten waar mensen voor worden
gezocht, kunnen zich daar ook niet voor aanmelden!!

•

Is het eenvoudig om een inlogcode aan te vragen: www.de-open-hof.nl/login/
En kunt u daardoor veel meer zien op de website dan zonder inlogcode.

•

Is er een pagina ‘Gemeenteleden’ (www.de-open-hof.nl/gemeenteleden) met
namen en foto’s van leden van De Open Hof. En zo de naam bij een gezicht te
krijgen of een gezicht bij de naam (alleen te zien door leden van De Open Hof).
En wie er al in staat, maar zónder foto….. zet er eentje bij (of stuur hem naar
webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl dan zetten we hem er voor u op).

•

Is er een flyer met informatie over De Open Hof die u hier kunt inzien (en in de
kerk kunt verkrijgen bij het welkomstteam).
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
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Agenda
Dag

Tijd

Omschrijving

Locatie

Zo 14 aug

09.30

Wijkkerk De Open Hof

Zo 14 aug

09.30

Di 16 aug

14.30-16.00

Mw. Rieke van de Lagemaat
Kindernevendienst
(géén oppas en géén 12-plus)
Zomersoos De Open Hof

Zo 21 aug

09.30

Ds. Aafke Rijken - Hoevens

Wijkkerk De Open Hof

Wijkkerk De Open Hof
Tuin - Stationsstraat 63

Bereikbaarheid Pastoraal Team
Voor pastorale zorg/opvang kunt u contact opnemen met:
Ds. Aafke Rijken - 0318-522033 - rijkenhoevens@gmail.com of met kerkelijk
werker Rieke van de Lagemaat - 06-51117257 - rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
In deze vakantieperiode kunt u voor pastorale zorg/opvang die niet kan worden
uitgesteld ook contact opnemen met:
Ds. Coby de Haan - 06-16055455 - Ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl en kerkelijk
werker Anne Stelma-Ribberink - 06-37386426 - astelma@pkn-veenendaal.nl
Verder is ouderling Wilma Kloet bereikbaar voor vragen over pastorale zorg.
06-19471338 - familiekloet@online.nl Schroom niet om contact op te nemen!

Stuur uw bijdragen voor de volgende Weekinfo uiterlijk op woensdagavond
naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
Handige links
* Kerkdienstgemist.nl vanuit De Open Hof:
www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
* Website De Open Hof:

www.de-open-hof.nl

* Aanvragen van een logincode voor de website:
* Info & Contact:

www.de-open-hof.nl/login/

www.de-open-hof.nl/contact

* Facebook De Open Hof:

www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/

* Protestantse Gemeente Veenendaal:
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www.pkn-veenendaal.nl/

