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Weekinfo De Open Hof 

2e jaargang - nummer 41 - week 1 /2023  

Zondag 19 maart 2023 - 4e zondag van de 40-dagentijd. 

De kleur van de antipendia:  Paars - Deze kleur staat voor soberheid, inkeer,  

verootmoediging en ook bezinning. We leven hierin toe naar Pasen..

 
Kerkdienst    

 
 

 

Bij de dienst  

Gods schepping is ons toevertrouwd 

Duurzame keuzes zijn niet altijd gemakkelijk om te maken. Ze zijn soms duurder en 

vragen meer inspanning. Vergelijk maar eens een treinvakantie met een 

vliegvakantie. Ze zijn soms minder leuk, bijvoorbeeld als je altijd met de nieuwste 

mode wilt meedoen. Vergelijk maar eens duurzame kleding met fast fashion. 

De schepping vraagt duurzame keuzes van ieder van ons.  

Deze keuzes zijn noodzakelijk om het tempo waarmee natuur en milieu 

verslechteren te verlagen, afgaande op vele wetenschappelijke onderzoeken.  

Daarnaast zijn ‘systeemveranderingen’ nodig, veranderingen op het niveau van 

overheden en grote bedrijven waardoor op mondiale schaal duurzaamheid en 

gerechtigheid prioriteit krijgen. Overigens kunnen wij ook die beïnvloeden, door 

demonstraties, ons stemgedrag en ons koopgedrag. 

Duurzaam leven kan bovendien heel leuk zijn. Zo vind ik het zelf 

leuk om producten te vergelijken en dan de duurzaamste 

oplossing te vinden. Het kan bevrijdend zijn, als je eenvoudiger  

en met minder spullen leeft. 

Ook de Bijbel wijst ons op onze verantwoordelijkheid voor de 

schepping. God heeft ons Zijn schepping toevertrouwd. Niet om 

haar ‘leeg te consumeren’, maar om voor haar te zorgen.  

In de eredienst laten we ons zondag inspireren door Psalm 8  

en Matteüs 6.  

Zondag 19 maart - 10.00 uur - Groene Zondag 

Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

Organist: Gerard Rosier 

En er is: 12-Plus, kindernevendienst en kinderoppas 
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Zondag is de eerste Groene Zondag in De Open Hof.  Het idee is om twee zondagen 

per jaar extra aandacht aan duurzaamheid te besteden (in het najaar in ZuidWest, 

in het voorjaar in De Open Hof).  

Na de eredienst zijn er diverse inspirerende en gezellige activiteiten voor jong en 

oud, allemaal gericht op duurzaamheid. Een enthousiaste commissie heeft een 

prachtig programma samengesteld. Mocht je je nog niet hebben opgegeven, 

schroom niet om je alsnog aan te melden. Er is vast wel een plaatsje te regelen. 

Graag tot Groene Zondag! 

Ds. Rob van de Wetering 

Van de bloemencommissie  

Het thema  voor de opbouw van de bloemschikking op weg naar Pasen 

is dat van de PKN-40-dagenkalender: ‘Uit liefde voor jou’   

Als liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de ander, dan is dat niet 

altijd een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. 

4e zondag: Johannes 9:30  

 Oculi – Open Ogen 

 Zien, kijken, gezien worden 

 Wie ben jij 

 Geworden? 

  

Van de kindernevendienst 

Hallo allemaal, 

Zondag gaan we verder met het 40-dagenproject. 

We zullen met elkaar weer het projectlied zingen. 

En voorin de kerk wordt het vierde luikje van het kerkraam geopend.  

Zondag vertellen we uit Johannes 6:25-36 en 41-51: 

Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse 

brood is.  Maar wat betekent dat nou?  

Daar praten we verder over in de kindernevendienst. 

We maken een broodschijf, een broodpuzzel, een 

broodvlecht of doen een broodspel. Kom je ook?    

Schikking bij de 3e zondag: 

Bronnen 

 Van Inspiratie 

 Spiegels met gedachten 

 Verbinding voor mij 

 En jou 

 



 3 

Het filmpje van het projectlied ‘Wie zeg jij dat Ik ben’ kun je 

zien en meezingen als je op het plaatje hiernaast klikt. En…. 

alle plaatjes en Bijbelteksten van de afgelopen weken en de 

tekst en het filmpje van het projectlied staan op onze website.   

 

Van de Kerkenraad 

Hopelijk laatste keer Corona 

Zoals de meesten van jullie wel gehoord hebben wordt er door de 

daarvoor bestemde instanties geadviseerd alle coronamaatregelen af 

te schaffen. Ook in de kerk gaan we dat doen.  

We mogen dus weer handen geven en er zijn geen plaatsen op afstand meer. Het 

desinfectiepompje blijft beschikbaar voor wie dat graag wil gebruiken. Alleen de 

collecte blijft bij de uitgang en via de QR codes (zie onderstaand bericht van de 

Diaconie). Hopelijk bent u, net als wij blij, met deze stap. 

Hartelijke groet, ook namens Lukas en Wim (coronagroep), Henny Bokje 

 

Van de Diaconie 

Collecteren na Corona 

De Diaconie van De Open Hof handhaaft na het wegvallen van de 

coronamaatregelen het op meerdere manieren collecteren. 

Digitaal via de QR codes (Givt-app en PGV-app), door overschrijving via de bank en 

bij de uitgang door middel van collectezakken.  

Een belangrijk onderdeel voor de beslissing om te blijven collecteren bij de uitgang 

in plaats van het tijdens de dienst doorgeven van de collectezakken is de hygiëne.  

Daarnaast speelt ook efficiency een rol, want het ‘bemensen’ tijdens het 

collecteren blijft een issue. De hulp van kinderen vanuit de kindernevendienst is 

hierin een uitkomst omdat daardoor één diaken de collectetaak uit kan voeren.  

We zijn blij met het voorstel van de kindernevendienst om ons 

voortaan te helpen bij het collecteren aan de uitgang!  Dank! 

Namens de Diaconie, Dik van Riessen 

Collectedoelen voor zondag 19 maart: 

• 1e collecte: 40-dagentijdcollecte - PKN - Missionair werk - Kliederkerk 

• 2e collecte is voor de Kerk  

https://www.de-open-hof.nl/40-dagenproject-knd-23/
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/bb_projectlied_veertigdagentijd_2023_video_lyrics%20(360p).mp4
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De 1e collecte op 19 maart is voor het Missionaire werk  

van de PKN - Ontdekken in de Kliederkerk  

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én 

jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus 

leren gaan. In de Kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve 

manier de betekenis van Bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen 

en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te 

spreken.  De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken 

zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en 

liefde.   Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk maart.  

Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd    

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

Zondag 19 maart is het ‘Groene Zondag’ in De Open Hof 

Thema: Gods schepping is ons toevertrouwd 

De eredienst en de verschillende aansluitende 

activiteiten staan dan in het teken van duurzaamheid. 

De dienst, waarin ds. Rob van de Wetering zal 

voorgaan, begint om 10.00 uur. 

Dit initiatief is PGV-breed en alle gemeenteleden van beide wijkgemeentes 

ZuidWest en De Open Hof worden van harte uitgenodigd.  

Na afloop van de dienst en het koffiedrinken zijn er de volgende activiteiten: 

1. Het maken van een collage met als thema ‘Droomtuin’ 

2. Een vegetarische lunch voorbereiden 

3. Inspiratiesessie ‘Eenvoudig leven’ 

4. Napraten over het thema van de dienst 

5. Groene Kinderactiviteit 

6. Activiteit voor 12-plus 

U kunt deelnemen aan één van de activiteiten 1 t/m 4. Het is fijn als u zich daarvoor 

van te voren aanmeldt. Daarnaast willen we graag weten, hoeveel kinderen en 

jongeren we kunnen verwachten voor de activiteiten 5 en 6.  

Na deze activiteiten wordt een gezamenlijke lunch georganiseerd, die zal bestaan 

uit soep en de klaargemaakte vegetarische hapjes. 

Opgeven kan bij Peter van Krugten (06-26346439 of pjvankrugten@hetnet.nl) 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2023-missionair-werk-kliederkerk-40dagentijd/
mailto:pjvankrugten@hetnet.nl
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Talentenjacht! 

In De Open Hof worden er veel activiteiten georganiseerd 
waarbij ook veel helpende handen nodig zijn. We willen 
inventariseren aan welke activiteiten gemeenteleden 
meedoen, waar zij zelf aan meewerken en misschien ook nog 
verborgen talenten ontdekken.  

We hebben een digitale enquête opgesteld, die 5 minuten duurt om in te vullen. 
Via de link - Talenten enquête de Open Hof (klik hier) - kom je direct bij de 
enquête. De enquête is echt bedoeld voor bezoekers van de Open Hof.  

De link kan meerdere malen aangeklikt worden; zodat ook - bij de Open Hof 
betrokken – familieleden / huisgenoten die kunnen invullen. 

Alvast hartelijk bedankt! 
Ada Coppoolse, Henny Bokje en Corinne Kleter 

 

 

Van de 40-dagencommissie 

Update 40-dagenproject 

We zijn superblij met alle 

enthousiaste aanmeldingen en reacties en kunnen een mooie tweede 

tussenstand bekend maken van € 1100,-. Dank jullie wel daarvoor! 

Voor wie de ladder in de kerk nog niet heeft gespot, hij hangt naast de 

vlag van Bliss to Shine op de brug naar de kerkzaal. En elke zondag 

schrijven wij de nieuwste tussenstand erop.  

A.s. zaterdag is de natuurwandeling o.l.v. Foppe, dinsdag de workshop 

paaskaars maken o.l.v. Joke en natuurlijk zijn er zondag weer zakjes 

paaseitjes à € 3,- te koop.  

Inleveren boeken voorjaarsmarkt a.s. zondag 19 maart 

Heeft u nog een mooi boek, die u graag aan een ander gunt, geef dan dit boek 

aan de voorjaarsmarkt om te verkopen. Per persoon mag u één boek inleveren 

en dit kan, ook zonder aanmelden, a.s. zondag 19 maart bij de 40-dagentafel.  

En anders op vrijdagavond 24 maart tussen 18.30 en 19.30 uur of zaterdagochtend 

25 maart tussen 9.00 en 10.00 uur in de Open Hof in te leveren. 

Sponsorloop jeugd 26 maart 

Om alvast rekening mee te houden: neem indien mogelijk zondag 26 maart contant 

geld mee om de jeugd te sponsoren bij hun sponsorloop die wordt gehouden bij het 

Dierenkampje in het Dragonderpark.  

https://forms.office.com/e/Zx95ZsPR7J
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High tea terugblik 

De aftrap van de 40-dagenacties is geweest in de vorm van een high tea. Er is 

heerlijk genoten van al het lekkers door de 33 aanwezigen en het was erg gezellig! 

Een kleine sfeerimpressie.       

 

Lentewandeling  

De lentewandeling was afgelopen dinsdag gezellig met 8 wandelaars...en heerlijke 

cake en koffie bij een gastvrije Betty! De lentewandeling van 21 maart start ook 

weer bij De Open Hof om 9.30 uur. 

Voor aanmeldingen, meer informatie of vragen, spreek ons aan bij de 40-dagentafel 

in de kerk of neem contact met ons op via 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. 

Graag tot ziens en een hartelijke groet namens de 40-dagencommissie 2023 

 

Van de 12-Plusgroep 

25 maart – 11.00-19.00 uur LAN-party in De Open Hof 

De jongeren organiseren een LAN Party! Bent u benieuwd wat 

dat is of wilt u even meedoen, kom gerust kijken! Welkom!! 

Daarnaast zijn ze bereid tegen een vrijwillige 

bijdrage voor Bliss to Shine al uw computer- en 

gamevragen te beantwoorden. Wees van harte 

welkom op 25 maart!!       En er is een superleuk 

promotiefilmpje gemaakt voor deze LAN-party 

van én door (!!) de jongeren van de 12-Plusgroep.  

Klik op de afbeelding om het te zien en horen!   

mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/kerkLANtrailer.mp4
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Van Kerk Binnenstebuiten 

Wat doet de 40-dagentijd met jou?  

Hoe ervaar jij deze onvoorstelbare 

boodschap van hoop en liefde? 

Dit is de boodschap waar ons geloof om draait! Laat het 

tot je komen met de muziek van Vocalgroep Chapter4. 

Op zaterdagavond 25 maart treden ze op als er genoeg bezoekers zijn!! 

Een kaartje kost 10 euro (kinderen 5 euro).  Geef je snel op, kom naar De Open Hof 

op 25 maart en neem je vrienden mee! Na het concert kunt je stilstaan bij het kruis 

en nog even napraten.  

Het kruis staat op vrijdag 24 maart van 17.00 tot 21.00 uur bij 

het Ontmoetingshuis in Veenendaal Oost (Spiesheem 54)  en 

komt de volgende dag naar De Open Hof. 

Zaterdag 25 maart - 19.00-22.00 uur -  Paaswake - Plein bij De Open Hof (gratis) 

Zaterdag 25 maart - 20.00-21.15 uur – Chapter4  - Wijkkerk De Open Hof  (€10,00) 

Tickets: https://zingenindekerk.nl/evenementen/chapter4-veenendaal/bestellen/  

Meer weten over Chapter4: https://zingenindekerk.nl/artiesten/chapter-4/  

Oproep glazen potjes voor bij de Paaswake.  Dank voor al veel potjes!       Fijn als 

er nog meer bijkomen! Bij de piano staat een doos waarin u ze kunt achterlaten.   

PGV - V.I.S. activiteiten 

Alle activiteiten voor winter en voorjaar 2023 staan niet alleen in de 

V.I.S. flyer, maar vindt u ook in de agenda op onze website.  

Dinsdag 21 maart - 20.15 uur – Trefpunt 

Filosofisch Caré  - Thema: het Ethisch gesprek 

Het ethisch gesprek is een gezamenlijk onderzoek naar wat in een 

specifieke situatie goed handelen is.  Vooraf opgeven wordt op prijs 

gesteld: filosofischcafeveenendaal@gmail.com  

Toegang vrij - collecte voor de onkosten.  Meer informatie vindt u hier.  

Zondag 26 maart – 19.30-20.00 uur – Petrakerk 

Viering  in de stijl van Taizé  

Thema: De dood voorbij. Leef!  Meditatie door: zingen, Bijbellezen, 

gebed, stilte en aansteken van kaarsen.  

https://zingenindekerk.nl/evenementen/chapter4-veenendaal/bestellen/
https://zingenindekerk.nl/artiesten/chapter-4/
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Programmaflyer-VIS-voorjaar-2023-1_3.pdf
https://www.de-open-hof.nl/agenda
mailto:filosofischcafeveenendaal@gmail.com
https://www.de-open-hof.nl/filosofisch-cafe-2?ldate=2023-03-21
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Za 18 mrt 09.30-11.15 Natuurwandeling PP Ronde Erf (bij kapper) 

Zo 19 mrt 10.00 
Groene Zondagdienst 
Ds. Rob van de Wetering  

De Open Hof 

Zo 19 mrt 10.00 
12-Plus, kindernevendienst en 
kinderoppas 

De Open Hof 

Di 21 mrt 9.30-11.30 Lentewandeling Start bij De Open Hof 

Di 21 mrt 14.00-16.00 Soos De Open Hof De Open Hof 

Di 21 mrt 14.30-16.00 Workshop Paaskaars  De Open Hof 

Di 21 mrt 18.45-19.45 Club De Open Hof-groep 6,7,8 Clubruimte De Open Hof 

Di 21 mrt 20.00-21.30 (V.I.S.) Filosofisch Café Trefpunt, Dennenlaan 5 

Wo 22 mrt 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 22 mrt 18.30-19.30 Club De Open Hof-groep 3,4,5 Clubruimte De Open Hof 

Do 23 mrt 18.00-19.00 (V.I.S.)  Sobere soepmaaltijd  Trefpunt, Dennenlaan 5 

Do 23 mrt 19.00-21.00 (V.I.S.)  Open Thomaskring Trefpunt, Dennenlaan 5 

Za 25 mrt 10.00-12.00 Voorjaarsmarkt Plein bij De Open Hof 

Za 25 mrt 11.00-19.00 LAN-party 12-Plus De Open Hof 

Za 25 mrt 19.00-22.00 Paaswake bij verlicht kruis  Plein bij De Open Hof 

Za 25 mrt 20.00-21.15 Concert Vocalgroep Chapter4 De Open Hof 

Zo 26 mrt 10.00 Drs. Peter de Koning, Heteren De Open Hof 

Zo 26 mrt 10.00 Kindernevendienst en -oppas De Open Hof 

Zo 26 mrt 11.15 
Sponsorloop kids 
(na de dienst) 

Dierenkampje 
Dragonder 

Zo 26 mrt 19.30-20.00 Taizé-viering  Petrakerk 

 
 

 

 

 

Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo uiterlijk woensdagavond  19.00 uur 

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  

https://www.de-open-hof.nl/_40-da__natuurwandeling?ldate=2023-03-18
https://www.de-open-hof.nl/_40-da__lentewandeling_1?ldate=2023-03-21
https://www.de-open-hof.nl/filosofisch-cafe-2?ldate=2023-03-21
https://www.de-open-hof.nl/soepmaaltijd-3?ldate=2023-03-23
https://www.de-open-hof.nl/thomaskring_4?ldate=2023-03-23
https://www.de-open-hof.nl/_40-da__lan_party_12_2b_en_inloopspreekuur?ldate=2023-03-25
https://www.de-open-hof.nl/passionconcert-en-verlicht-kruis?ldate=2023-03-25
https://www.de-open-hof.nl/passionconcert-en-verlicht-kruis?ldate=2023-03-25
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/

