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Weekinfo De Open Hof 
1e jaargang - nummer 49 - week 20/2022    

Zondag 15 mei  2022  –  Cantate 

Vandaag is het de vierde zondag na Pasen, zondag Cantate. Cantate betekent: 

‘Zingt!’ en komt uit Psalm 98:1, waar staat: ‘Zingt de Heer een nieuw lied’.  

Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof. 

De kleur van de antipendia is wit - Feestkleur van de overwinning, een nieuw begin!  

Wit is de kleur die wordt gevoerd vanaf Pasen tot en met de zondag na Hemelvaart. 

 
Kerkdienst         

 

 

 

Bij de dienst 

God is verborgen in ons bestaan, maar toch aanwezig. 

Dat is volgens mij de clou van het evangelie van Johannes 21 : 1 – 14. 

De leerlingen wachten op de vervulling van de belofte van de opgestane Heer, dat 

Hij hen zal ontmoeten in Galilea. Ze  wachten daar voor hun gevoel tot ze een ons 

wegen. Zeven nemen hun oude beroep weer op. Ze gaan vissen.  

En dat lukt voor geen meter.  

Dan horen ze een stem: ze herkennen die niet. Zijn advies is bizar. Die gaat tegen 

alle visserslogica in. Verwarring alom. Toch doen ze wat Hij zegt.   

Wie is Hij? 

Redder is Zijn aard, mensen redden is Zijn missie. Hij is aanwezig in ons bestaan.  

Laten wij ons richten op dat brandende vuurtje met brood en vis.  

In de profetie van Jesaja 61 : 4 en 5 zie je het gebeuren: de puinhopen van huizen  

in toenmalig Israël, stukgeschoten en platgebrande bestaansmogelijkheden in 

Oekraïne, in Jemen, in Congo, in Myanmar (Birma) enz., zullen opgeruimd  en 

opnieuw opgebouwd worden.  

Toekomstperspectief! 

Ds. Aafke Rijken  

Zondag 15 mei - 09.30 uur                 (online via Kerkdienstgemist.nl) 

Voorganger: Ds. Aafke Rijken  

Orgel: Wouter Wieldraaijer 

En er is: 12-Plusdienst, Kindernevendienst en Kinderoppas.  
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Van de Kindernevendienst   

In een blok van zes verhalen gaat het 

over Abraham, Sara en Isaak als 

stamouders van het volk van Israël.  

Deze zondag lezen we Genesis 24:42-53 en Genesis 24:62-6.  

De knecht van Abraham gaat op zoek naar een vrouw voor Isaak. 

Hij vindt Rebekka en vraagt haar of ze met hem mee wil gaan. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de knecht die 

op zoek gaat en God dankt voor zijn goede zorgen.  Voor de 

kinderen van 8-12 jaar op de liefde tussen Rebekka en Isaak. 

 

Van de Diaconie 

De eerste collecte zondag is bestemd voor de 

Rudolphstichting in De Glind.  

De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare 

kinderen. Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste 

kinderen in Jeugddorp De Glind de kans en de ruimte krijgen om 

zo gewoon mogelijk op te groeien.  De Rudolphstichting zorgt, 

samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs,  

al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen 

en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel 

uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind 

vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een 

leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel 

en ontwikkeling. De Rudolphstichting steunt kinderen, 

gezinshuizen en algemene dorpszaken. Het gaat om: 

Ontwikkeling – herstellen van wat je hebt meegemaakt en werken aan je toekomst. 

Leefomgeving – opgroeien in een stimulerende en kansrijke omgeving, gewoon 

weer even kind zijn. 

Wonen – opgroeien in gezinshuizen en zelfstandig leren wonen in tiny houses. 

Lees meer op:  https://www.rudolphstichting.nl/ 

Geven aan de collectes 

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 

https://www.rudolphstichting.nl/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
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Van de Beroepingscommissie 

Als beroepingscommissie komen we sinds half maart bij 

elkaar met als opdracht het zoeken naar een tweede 

predikant voor De Open Hof.  We hebben eerst de 

vacaturetekst - die opgesteld was door de kerkenraad - 

besproken en allemaal verteld hoe we hier persoonlijk in 

staan. We hebben ook een training gehad die zeker leerzaam voor ons was. 

Fijn dat enkele gemeenteleden namen doorgegeven hebben van predikanten. 

Ook kregen we een lijst van de PKN van predikanten die momenteel beroepbaar 

zijn. Die hebben we allemaal benaderd om te vragen of ze interesse hebben.  

En natuurlijk waren we erg benieuwd of er ook predikanten solliciteerden op de 

advertentie.  Het vervolg in het proces is nu dat we binnenkort gesprekken gaan 

voeren met sollicitanten en daarna kijken hoe we verder gaan.  

Geheimhouding en zorgvuldigheid is belangrijk in dit proces. We brengen u op de 

hoogte zodra er weer iets te melden is.  

Met vriendelijke groeten, 

De leden van de beroepingscommissie 

Van de Commissie Ondersteuning Beleid 

Beste gemeenteleden,  

De afgelopen weken heeft u ideeën 

voor activiteiten waar behoefte aan is 

- of andere suggesties om gestalte te 

kunnen geven aan het aandacht voor 

en omzien naar elkaar - op kaartjes 

geschreven en die in de bloesemboom gehangen.  

De Commissie Ondersteuning Beleid zal met deze 

ideeën, samen met u, de komende periode aan de slag 

gaan. De woorden, ideeën uit de bloesemboom zijn samengebracht in de duif. 

Centraal hierin staat AANDACHT, aandacht voor elkaar, het jaarthema uit het 

beleidsplan. Maar ook andere reacties staan erin. Kijkt u maar eens naar de 

woorden, misschien brengen die u op een nieuw idee.  De uitvergroting van de duif:  

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Duif.pdf  Laat het ons ook weten als er 

een reactie in staat die u heel belangrijk vindt!  Dat kan door ons te mailen via: 

cob.openhof@pkn-veenendaal.nl.    Het beleidsplan kan hier worden ingezien:  

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Beleidsplan-2022-2026-De-Open-Hof.pdf  

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Duif.pdf
mailto:cob.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Beleidsplan-2022-2026-De-Open-Hof.pdf
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Kerk Binnenstebuiten 

Na lange tijd konden wij weer bij elkaar komen, om eindelijk 

weer stil te staan bij onze plannen, wensen en verlangens.  

Welke die zijn?  

Onze naam zegt het al!  Wij willen een Kerk Binnenstebuiten 

zijn. Een kerk die niet wacht tot de mensen naar binnen, naar ons toekomen (daar 

zijn mensen steeds minder toe geneigd hebben ook wij ontdekt) - wij daarentegen 

willen naar buiten, willen zelf naar de mensen toegaan. Hoe dan ook!  

We gaan daarom, zo is het plan, weer gastvrijheid verlenen (met koffie, thee en fris) 

bij de avondvierdaagse die op de 1e avond op het kerkplein voorbij komt.  

We zijn bezig om te onderzoeken of wij zélf de Lampegietersavond nieuw leven in 

kunnen blazen (de organisatie daarvan is gestopt) door een deel van de organisatie 

op ons te nemen.  Ook de ‘Week tegen de eenzaamheid’, ‘Allerzielen’ en ‘de 

Kerkproeverij’ kwamen ter sprake.  

Spreekt dat alles u/ jou aan?  Deel jij dat ‘Kerk Binnenstebuiten Verlangen’? Zin om 

mee te doen? Eén of meer keren? We horen graag van je!  

Ds. John Boogaard 

 

Van de 40-dagencommissie 

De eindstand van de 40-dageactie voor YFC zal worden 

bekendgemaakt tijdens de kerkdienst op zondag 22 mei a.s. 

Taizé-Viering – zondag 29 mei  

Zondagavond 29 mei is er een Taizé-Viering in de Petrakerk 

Het thema is: De Heilige Geest .  We beginnen om 19:00 uur en na 

afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee. 

Bericht voor eindexamenkandidaten en hun ouders 

Doe jij of doet je zoon/dochter dit jaar eindexamen?  

Spannend, heel veel succes gewenst!  Wij leven graag met je mee.  

Geef daarom je adres door aan Ageeth Kroon.   

E-mail:  kroonageeth@gmail.com  Tel: 0657149944 

mailto:kroonageeth@gmail.com
https://www.istockphoto.com/nl/foto/honingbij-met-facetogen-gm1176338416-327927321
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Feest van de Geest 

 Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Veenendaal 

‘Feest van de Geest’ is een ontmoeting tussen Pinksteren, 

Beeldende Kunst en Architectuur van Kerkgebouwen.  

De open kerken (14 kerken, o.a. de Andrieskerk in Amerongen, de Ludenkapel in 

Doorn, de Michaëlkerk in Leersum en de Petrakerk in Veenendaal) zijn een 

speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar 

hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving 

en recreatieve ontspanning.  

Maak met Hemelvaart en Pinksteren een mooie tocht - met de fiets of met de 

auto - langs de verschillende kerken.  

De kerken zijn geopend op do 26 mei (Hemelvaart), za 28 mei, zo 29 mei,  

za 4 juni, zo 5 en ma 6 juni (1e en 2e Pinksterdag) van 13.00-17.00 uur.  

Voor meer info gaat u naar: https://feestvandegeest.nl 

En verder….  

• Is Peter van Krugten contactpersoon voor De Open Hof 

in de werkgroep ‘PGV helpt Oekraïne’. Als u mee wilt 

doen, dan kunt u zich bij hem aanmelden. Hij is te 

bereiken via pjvanKrugten@hetnet.nl  of 06 26346439.   
 

• Zijn we erg blij als u / jij ons een handje wilt helpen.       Waarmee?  Neem 

daartoe eens een kijkje op de pagina ‘Handen uit de mouwen’ en wie weet staat 

daar iets dat u aanspreekt:  www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen  
 

• 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. Ga 

zodra u in kunt loggen maar eens rustig ‘snuffelen’ op de website. 
 

• 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). 
 

• Vindt u in de agenda op de website van De Open Hof tal van activiteiten 

vermeld:  www.de-open-hof.nl/agenda  
 

• Is er een flyer met informatie over De Open Hof: 

      www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf   

https://feestvandegeest.nl/
mailto:pjvanKrugten@hetnet.nl
http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/gemeenteleden
http://www.de-open-hof.nl/agenda
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 15 mei 09.30 Ds. Aafke Rijken – Hoevens Wijkkerk De Open Hof 

Zo 15 mei 09.30 
Kinderoppas, Kinderneven-
dienst en 12-Plusgroep 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 15 mei 14.30 Zondagse zangmiddag Petrakerk 

Wo 18 mei 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Zo 22 mei 09.30 Ds. John Boogaard Wijkkerk De Open Hof 

Zo 22 mei 09.30 
Kinderoppas en Kinderneven-
dienst (géén 12-Plusgroep). 

Wijkkerk De Open Hof 

 

 

 

 

 

  

 

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

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

* Facebook De Open Hof:     www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/ 

         www.pkn-veenendaal.nl/  

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.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/
http://www.pkn-veenendaal.nl/

