Weekinfo De Open Hof
1e jaargang - nummer 32 - week 3/2022
Zondag 16 januari 2022 – 2e zondag na Epifanie
De kleur van de antipendia: Groen - Groen symboliseert het algehele
vertrouwen op Gods liefde en de hoop op de nieuwe schepping.
Kerkdienst

Zondag 16 januari 2022 – alleen ONLINE – via Kerkdienstgemist.nl
(link op de laatste pagina)
Voorganger:
Ds. John Boogaard
Organist:
Gerard Rosier

Bij de dienst
Lazen we afgelopen zondag uit Genesis 3, het verhaal rond ‘Adam en Eva’ / het
verhaal oftewel rondom ‘de mens en de/zijn vrouw’; komende zondag gaan we mét de kindernevendienstmethode van Bijbel Basics mee- vérder met Genesis - en
wel hoofdstuk 4 de 1e 16 verzen.
Je hoort daar het wonderlijke verhaal van Kaïn en Abel, van wie
het offer van de één (dat van Abel) wél Gods volledige aandacht
kreeg terwijl ’t offer van de ander (dat van Kaïn) niet de aandacht
kreeg die het, volgens Kaïn zelf, wél verdiende!
En alles wat dat vervolgens met Kaïn deed. Hoe dat kan?
Ik hoop dat je mét mij mee zult ontdekken (voor mij werd het écht een ontdekking)
hoe ‘naamgeving’ en ‘moment van geboorte‘ een grote rol spelen in de nadere
uitleg van dit bijzondere verhaal. En ook hoe enorm actueel dit wonderlijke verhaal
feitelijk is – voor ons nu en hier.
Tot zondag – met elkaar ‘verbonden in Christus!
Ds. John Boogaard

Van de Kindernevendienst
Zondag staat Genesis 4:1-16 centraal: Adam
en Eva krijgen twee zonen, Kaïn en Abel. Kaïn
vermoordt zijn broer Abel, hoewel God Kaïn
had opgeroepen om zijn jaloezie en woede de baas te blijven.
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Voor de jongste kinderen gaat het over de vraag van Kaïn: ‘Ik hoef toch niet op mijn
broer te passen?’ De oudere kinderen denken na over wat God tegen Kaïn zegt:
‘Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad’.
Er is weer van alles te doen bij dit onderwerp, zoals een plaat voor de jongsten
waarop Kaïn en Abel staan met allemaal voorwerpen die bij hen horen. Weet jij wat
bij wie hoort? En voor de oudste kinderen een rebus met een tip uit de Bijbel: ‘Hoe
kun je de baas worden over het kwaad’. Kijk maar eens in het werkblad van Bijbel
Basics: www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/BB-16-01-2022.pdf

Van de Kerkenraad
Maatregelen
Naar aanleiding van de adviezen van overheid en landelijke PKN
rondom corona heeft de kerkenraad het volgende besloten:
• Alle kerkdiensten zullen tot nader order alleen online uitgezonden worden.
• Alle andere bijeenkomsten zullen geen doorgang kunnen vinden.
• Ook huisbezoeken van pastores en bezoekmedewerkers zullen tot een
minimum beperkt worden.
Missie voor de komende jaren
De missie van De Open hof is om een gastvrije
geloofsgemeenschap te zijn, met ruimte voor
verschillen, waar mensen zin en inspiratie vinden en
waar hun geloof wordt gevoed. Daarbij richten wij ons
op het omzien naar elkaar én naar de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.
Beleidsplan
Het beleidsplan is te vinden op de website: www.de-open-hof.nl/kerkenraad of hier
direct in te zien in de pdf: www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/BeleidsplanDe-Open-Hof-2022-2026.pdf
Van de Diaconie
U kunt op meerdere manieren geven aan de collectes van
De Open Hof. Een overzicht (met links naar handleidingen)
vindt in onderstaande pdf:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
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Actie Kerkbalans - een blik achter de schermen
Je denkt: daar zal wel veel gebabbeld worden, maar niets is minder waar!!
Het is dinsdagochtend en zelfs muisstil:
ieder is aan zijn of haar eigen tafel
bezig om alle enveloppen op een
correcte manier ingevouwen te krijgen.
Coronaproof wordt de Aktie Kerkbalans
voorbereid en gefaciliteerd.
Na de zeer kundige voorbereiding door
het Kerkelijk Bureau
staan er dozen klaar
met grote & kleine enveloppen – bundels met regioadressen
en een PKN folder, en een brief, afgestemd op onze beide
Wijkgemeenten ZuidWest en De Open Hof.
Op de dinsdag, woensdag en donderdag zijn
18 vrijwilligers uit beide wijken actief om de
Aktie Kerkbalans 2022 op een zorgvuldige
manier te verwerken. Dit jaar wordt het
anders georganiseerd dan andere
jaren…. maar uw financiële bijdrage is
meer dan welkom: heb een warm
kloppend hart voor uw kerk!!
Groet van een helper!
Actie Kerkbalans gaat van start!!
Actie Kerkbalans - 15 t/m 29 januari 2022
U krijgt deze week de flyer, het toezeggingsformulier voor de
vrijwillige bijdrage met op de achterkant meer informatie en
een antwoordenvelop via de Samen Een bezorger/ster of via
de post in uw brievenbus.
De formulieren worden niet meer bij u opgehaald. De
bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de
gewone brievenbus gedaan worden. Maar om kosten te
sparen hebben we in beide wijken een aantal adressen
waar de envelop in de bus kan worden gedaan. Deze
adressen vindt u op de achterzijde van het formulier.
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie!
Een vriendelijke groet, namens de leden van de commissie kerkbalans
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De scriba aan het woord
Scriba zijn in onze wijkgemeente is een mooie maar best tijdrovende en
verantwoordelijke taak. Ik ben nu 4 jaar scriba, mijn termijn is verstreken. Inmiddels
heb ik het verzoek om deze taak nog langer te vervullen positief beantwoord. Niet
omdat het altijd een leuke en gemakkelijke taak is, die alleen maar voldoening
geeft. Wél omdat het mij het gevoel geeft iets te kunnen betekenen voor onze
gemeente. Zo mag en kan ik een klein deeltje van dat ene lichaam zijn, dat uit vele
delen bestaat (lees 1 Korintiërs 12 er maar eens op na).
Misschien heeft u gezien dat er al een aantal keer op verschillende plaatsen een
oproep is gedaan voor een notulist(e) voor de kerkenraad. Helaas tevergeefs.
Zonder notulist(e) zal ik zelf weer moeten notuleren. Dat maakt mijn taak nog
intensiever. Ook wordt het heel ingewikkeld om zelf actief aan vergaderingen deel
te nemen.
Wie o wie wil deze afgepaste taak op zich nemen? Voor het hele
jaar 2022 staan er nu 14 vergaderingen (Moderamen en
Kerkenraad) gepland, dus iets meer dan 1 x per maand.
Wil je tijd vrijmaken om dit stukje kerkenwerk op je te nemen en hierin ook een
stukje van dat ene lichaam te zijn? Of heb je vragen? Neem dan contact op met mij,
via de mail scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl of bel 0318 500807.
Hartelijke groet, Henny Bokje (scriba)

Week van gebed voor de eenheid van christenen
‘Licht in het duister’ is dit jaar het thema in
‘De Week van gebed voor de eenheid van
christenen’
Een week waarin we, met christenen over de
hele wereld, stil staan bij die ‘ster van
Bethlehem’! Dat licht dat schijnt in het duister,
en dat de weg wijst naar Jezus.
Over heel de wereld bidden we daarvanuit deze week - voor éénheid onder christenen, én doen we voorbede voor onze
wereld, ver weg en dichtbij. Ook in Veenendaal komen zo verschillende christenen
samen in diverse kerken. In verband met de coronamaatregelen zijn de diensten
alleen online. Ze beginnen om 19:30 uur en duren tot zo ongeveer 20:00 uur.
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Wees virtueel welkom – en bid mee:
 Maandag 17 januari - De Open hof (Ronde Erf 86) – in samenwerking
het Mozaïek 0318 - ds. John Boogaard en Jaco Bos. Online via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
 Dinsdag 18 januari – ICF (Grote Pekken 3) – in samenwerking met de Hervormde
Gemeente Veenendaal Oost. Online via: youtube.com > ICF Veenendaal
 Woensdag 19 januari – Bethelkerk (Spanjaardsgoed 7) – in samenwerking met
de RK Salvatorkerk. Online via youtube.com > Bethelkerk Veenendaal
 Donderdag 20 januari – Petrakerk (Kerkewijk 135) in samenwerking met
Baptistengemeente De Verbinding.
Online via: Kerkdienstgemist.nl > Utrecht > Veenendaal > Petrakerk

Nationaal gebed voor vrede en verbinding – zaterdag 15 januari
Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor
eenheid bidden christenen in Nederland op zaterdag 15
januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is
de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid
in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Kijk
en bid mee tijdens een livestream van 20.00 uur - 21.30 uur.
Voor alle informatie: https://www.weekvangebed.nl/nationaalgebed/overzicht

PGV Veenendaal App
Uw eigen kerk op uw telefoon en tablet!! Een besloten, veilige app
die alleen door gemeenteleden van de PGV beschikbaar is.
Meer informatie: www.de-open-hof.nl/pgv-app/ Handleiding (nog te completeren):
www.de-open-hof.n l/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf

Handen uit de mouwen
Wilt u / wil jij ook de handen uit de mouwen steken voor ons aller
Wijkgemeente De Open Hof? Informatie over allerlei vacatures en
hulpvragen: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
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Nog eens terugzien
Op onze website staat een informatieblokje waarin u linkjes vindt
naar allerlei items. Filmpjes, liedjes, terugblikken, bijdragen van het
Pastoresteam, bloemschikkingen, (V.I.S.) activiteiten (‘Lessons and
Carols’) en diensten (Kerstnachtdienst met de pdf ‘Gods Radical Quiet Revolution,
en de Kinderkerstviering). Klik hier: www.de-open-hof.nl/nog-eens-terugzien/

Van de kindernevendienst
Hallo jongens en meisjes, groot en klein! De werkbladen die
bij de verhalen horen, kunnen jullie voortaan vinden op de
website. Handig voor als je er nog eens naar wilt kijken of
eruit wilt werken. Ga naar: www.de-open-hof.nl/kindernevendienst-2022/
Rondom de PGV V.I.S. activiteiten:
De flyer met daarin de activiteiten van januari t/m juni 2022 staat
online op de website. U kunt hem ook hier inzien:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/VIS-flyer-jan-juni-2022.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
En verder….
• Is het heel gemakkelijk een inlogcode aan te vragen: www.de-open-hof.nl/login/
• 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’ die u dan kunt zien met namen en foto’s van
gemeenteleden van De Open Hof. En zo een naam bij een gezicht te krijgen of….
een gezicht bij een naam (alleen zichtbaar voor leden van De Open Hof).
• Zou het top zijn als ook u uw foto daarbij wilt zetten zodat steeds meer duidelijk
wordt wie allemaal tot onze wijkgemeente behoren in de hoop én stellige
verwachting dat we op die manier steeds meer op elkaar betrokken raken.
• Is er veel actuele informatie over De Open Hof te vinden in een flyer:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-202110.pdf
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Agenda
Dag

Tijd

Omschrijving

Locatie

Za 15 jan

20.00

Nationaal gebed voor vrede
en verbinding

Zo 16 jan

10.00

Ds. John Boogaard

Ma 17 jan

19.30

Di 18 jan

19.30

Wo 19 jan

19.30

Do 20 jan

19.30

Info: zie het bericht
hierover op pagina 5
Alleen ONLINE vanuit
Wijkkerk De Open Hof
De Open Hof i.s.m. het
Mozaïek 0318
ICF i.s.m. Hervormde
Gem. Veenendaal Oost
Bethelkerk i.s.m.
RK Salvatorkerk
Petrakerk i.s.m.
BGV De Verbinding

Zo 23 jan

10.00

Week van gebed voor de
eenheid van christenen
Week van gebed voor de
eenheid van christenen
Week van gebed voor de
eenheid van christenen
Week van gebed voor de
eenheid van christenen
Ds. John Boogaard
Bevestiging Ambtsdragers

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/
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