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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 17 - week 40/2022    

Zondag 2 oktober 2022 

De kleur van de antipendia: Groen  - Groen symboliseert het algehele vertrouwen 
op Gods liefde en is de kleur van de hoop op de nieuwe schepping. 

 
Kerkdienst    

 
 

 

Bij de dienst  

Thema: Een feestmaal voor alle volken! 

Het is inmiddels een traditie: in veel PKN-gemeenten wordt op de 1e zondag  

van oktober op een bijzondere manier uiting gegeven aan de roeping van de  

kerk tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Ook in De Open Hof staat  

de dienst aanstaande zondagmorgen in het teken van de Israëlzondag.  

We geven in liederen, gebeden en de overdenking uiting aan deze  

verbondenheid met joden van alle tijden en van alle plaatsen (wereldwijd).  

Gegeven het antisemitisme dat we helaas nog overal ter wereld tegenkomen,  

is het broodnodig om te doordenken waar we als christenen vandaan komen,  

maar ook waar Gods plan met de wereld op uitloopt.  

Jesaja schetst een prachtig beeld van een feestmaal,  

voor alle volken, voor joden en voor niet-joden.  

Dat grote feestmaal van God wil je niet missen!  

Lezingen: Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24 

Komt u, kom jij, ook naar deze viering, waarin we God prijzen  

en ons laten inspireren en bemoedigen door Zijn Woord?  

Met vriendelijke groet, 

Rob van de Wetering  

Zondag 2 oktober - 10.00 uur  

Voorganger: Prop. Rob van de Wetering 

Organist: Jan de Wit 

En er is: 12-Plusdienst, kindernevendienst en kinderoppas   
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Van de kindernevendienst 

Komende zondag staat Marcus 10:13-16 centraal:  

'Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet 

openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk). 

Het verhaal gaat over de kinderen die bij Jezus 

willen komen, maar dan sturen zijn vrienden de 

kinderen weg. Zij zijn helemaal niet belangrijk! 

Toch..? Vindt Jezus dat ook?!  We luisteren naar wat 

Jezus hierover zegt.. Daarna knutselen en praten we 

hierover en we maken een puzzel over dit thema.  

Van de Diaconie 

Collectedoelen voor 2 oktober: 

• 1e collecte is voor Kerk & Israël 

• 2e collecte is voor de Kerk 

De 1e collecte op 2 oktober is voor het werk van Kerk & Israël.   

‘Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog’ 

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een 

essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich 

onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis 

met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. 

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn 

alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 

Het magazine ‘Op weg’  laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de 

joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de 

joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De 

handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in 

gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse 

ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.  

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting 

en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om 

ons geloof levend te houden.  Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via  

NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.   

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
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Mobieltjes en cartridges inleveren voor het goede doel!! 

Oude mobieltjes zijn geld waard!  In De Open Hof 

is een inzameldoos neergezet. Ook lege cartridges 

mogen daarin. De doos staat bij de 

piano in de gang. De opbrengst is 

bestemd voor Kerk in Actie. 

Voedselestafette 2022!!  

De boodschappenlijstjes en tassen liggen iedere zondag 

in de kerk.  Op zondag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober kunt u 

voor de dienst de artikelen inleveren. Lukt dit niet dan 

kunt u de artikelen in de maand oktober ook op de 

maandagmorgen en woensdagmorgen tussen 9.00 en 

12.00 uur afgeven in de Open Hof bij de koster. 

U kunt de Voedselbank ook steunen door een gift over te 

maken.  Dit kan via rekeningnummer  

NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette.   

Van de kerkenraad 

Een gezellige samenkomst! 

Op zaterdag 24 september kwam  

de kerkenraad op een ontspannen 

manier bij elkaar in huize Slok. 

Daar bereidden we met z’n allen, onder leiding 

van Erna, een heerlijke maaltijd welke later met 

smaak genuttigd werd.  Het was een fijn 

samenzijn en zeker voor herhaling vatbaar! 

Creagroep De Open Hof 

De CREAgroep is gezellig bezig geweest met het maken van kleine 

herfstarrangementjes: leuke creaties om op tafel of in een 

herfsthoekje te plaatsen. Ook de kaartenmolens zijn weer aangevuld 

met nieuwe producten… komt u zondag a.s. even bij ons ‘aan tafel’       

De opbrengst van augustus was € 89,35.  
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Koffiegroep De Open Hof 

KOEKJE bij de koffie.          

…ook nieuwsgierig welke lekkernij er zondag bij de koffie wordt 

geserveerd…?   

Diverse kerkgenoten vinden het leuk om een kleine bijdrage te leveren aan ons 

‘koekje bij de koffie’. Soms heb je wat te vieren, of gewoon omdat 

je als verrassing het ook leuk vindt met andere te delen. Wil je ook 

een keer trakteren: dat kan… de intekenlijst ligt bij de koektafel. Je 

hoeft het zeker niet alleen te doen, samen met anderen kan prima. 

Ook ontvangen we soms een envelopje en dat komt dan van pas 

als er niemand (of één persoon) voor een zondag heeft ingetekend.  

Je ontvangt in de week voorafgaand aan de zondag dat je voor het koekje zorgt een 

email of een whatsapp-berichtje. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met 

Marjan Preusterink, 524709, 06 23048956 (whatsapp) of hamamajo@hetnet.nl. 

Van de PGV Wandelgroep  

Zaterdag 8 oktober a.s. maken we een rondwandeling door het mooie gevarieerde 

gebied tussen Veenendaal, Elst en Rhenen. De wandeling voert o.a. door 

zandafgraving Kwintelooijen, Remmerdense Heide, de Plantage Willem lll, de 

Rhenense Stadbossen en Landgoed Remmerstein.  

Kwintelooijen is een natuur- en dagrecreatiebied wat 

onderdeel is van de Utrechtse Heuvelrug. In de jaren 70 

deed het gebied dienst als plek voor zandafgravingen. 

Tegenwoordig beslaat het gebied in totaal 68 ha en is 

onder te verdelen in een natuurgedeelte (36 ha) en een 

recreatiegedeelte (32 ha). 

Plantage Willem III is een voormalige tabaksplantage op 

de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug bij Elst. De 

grote open ruimte grenst aan de Remmerdense heide. 

Nadat de tabaksteelt werd gestopt is het gebied gebruikt 

voor andere landbouwactiviteiten. In mei 1995 werd de 

Plantage Willem III aangekocht door Het Utrechts 

Landschap, met als bestemming natuurontwikkeling.  

Het gebied wordt begraasd door o.a. Galloway runderen en damherten.  

mailto:hamamajo@hetnet.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Remmerdense_Heide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechts_Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechts_Landschap
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De totale lengte van de rondwandeling bedraagt ongeveer 14 km. We verzamelen 

op de parkeerplaats van Kwintelooijen aan de Oude Veensegrindweg om daar 

vandaan om 09.30 te vertrekken.  Gezien de lengte van de wandeling is het 

raadzaam eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Opgeven voor deze 

wandeling kan tot vrijdagavond 7 oktober 20:00 uur telefonisch bij René 

Haverdings, tel. 06-54262516. Of via zw-wandelgroep@pkn-veenenedaal.nl.  

De PGV-wandelgroep neemt u graag mee op deze aantrekkelijke ontdekkingstocht.  

Joodse Begraafplaats Veenendaal open op Israëlzondag 2 oktober 

In verband met deze zondag hebben wij als werkgroep Joodse 

Begraafplaats Veenendaal in overleg met de Nederlands 

Israëlitische Gemeente (NIG) Utrecht besloten om op deze dag 

de Joodse begraafplaats aan de Parallelweg in Veenendaal 

enkele uren open te stellen.  

Van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn bezoekers welkom om over deze begraafplaats te 

wandelen en/of zich te laten informeren over dit stukje historisch 

Joods erfgoed wat we nog bezitten in onze gemeente. Het verbaast 

ons altijd weer op open dagen te horen dat er zoveel mensen langs 

deze plek gelopen of gereden zijn zonder er ooit op geweest te zijn.  

Toegegeven, het hek is bijna altijd gesloten. Uitgezonderd 4 en 5 

mei en open monumenten dag en dan moeten deze dagen i.v.m. 

de sabbat niet op zaterdag vallen.  

Veelal horen we van bezoekers bij het verlaten van de Joodse Begraafplaats: ‘het 

was goed dat we hier waren’.  U bent op deze zondag daar hartelijk welkom, de 

mannen en jongens vanaf 14 jaar met bedekt hoofd, een leenkeppeltje is 

eventueel  beschikbaar.  Graag tot ziens!  

J.H.J.W.(Jaap) Krocké (coördinator werkgroep Joodse Begraafplaats Veenendaal) 

06-27160252 / 0318-510904 -  krock007@xs4all.nl 

Help ook mee voor Oekraïne!! 

Veel Oekraïners zijn gevlucht en hebben alles achter moeten 

laten. Ook in Polen zijn er veel vluchtelingen. Vorige week 

konden jullie lezen dat Jeroen Nagtegaal daar op 11 oktober 

heen hoopt te gaan met een bus vol hulpgoederen en hoe jullie 

daarbij kunnen helpen met spullen of een financiële bijdrage. 

mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenenedaal.nl
mailto:krock007@xs4all.nl
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Hierbij wat er nog nodig is:  

Sokken (nieuw i.v.m. hygiëne) - Ondergoed (nieuw i.v.m. hygiëne) - Houdbaar eten 

- Medicijnen  (alléén medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals 

paracetamol (ook voor kinderen), hoestdrank e.d.) – Schoolspullen – Speelgoed. 

Goederen kunnen tot uiterlijk woensdag 5 oktober gebracht worden naar:  

Yolande de Meer, Erasmusstraat 3, 0654752976 (even vooraf bellen graag). Is 

brengen een probleem?  Bel dan even naar Jeroen om met hem een afspraak te 

maken zodat hij het kan ophalen:  Jeroen Nagtegaal, 0638169779.  

Een financiële bijdrage kan zeker ook. Elke euro komt volledig ten goede aan de 

aanschaf van hulpgoederen. De kosten voor het transport zijn al geregeld en 

hoeven dus niet van dit geld betaald te worden.  

Bijdragen kunnen, eveneens tot uiterlijk woensdag 5 oktober (i.v.m. het doen van 

inkopen van de hulpgoederen) worden overgemaakt op: 

NL 20 RABO 0327 7723 95  t.n.v. J.A. Nagtegaal  o.v.v. Oekraïne    

Alvast heel hartelijk dank namens het team van Jeroen! 

 

Van PGV-Werkgroep V.I.S. 

Op zondag 16 oktober wordt wereldwijd de  

Wereldvoedseldag gehouden, bedoeld voor een  

betere voedselverdeling en tegen de honger. 

Op vrijdag 14 oktober wordt er voor beide wijken samen in het Trefpunt een 

sobere drie-gangenmaaltijd in dit kader 

geserveerd, met al inleider socioloog en 

voedingskundige Martin van der Gaag. Hij geeft 

vooraf een korte presentatie over consumeren, 

voedselbederf,  duurzaamheid en verspilling. 

Geeft u zo snel mogelijk op, liefst vóór maandag 10 

oktober, als u wilt komen eten en/of mee wilt helpen 

deze maaltijd te bereiden. U krijgt de ingrediënten en 

recepten.  Dus geef u op!  Ada Coppoolse,  

adacoppoolse@gmail.com,  tel 0614979693  

  

mailto:adacoppoolse@gmail.com
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Van Werkgroep V.I.S. – De Open Hof 

Op bezoek bij andere kerken 

Dit seizoen 2022/2023 willen wij graag met een groepje 

geïnteresseerden een aantal zondagse diensten in andere 

Veenendaalse kerken bijwonen.  

Op het programma staat in elk geval ICF (Internationale Christelijke Familie) in de 

Hoeksteen. Ook willen we graag – weliswaar niet tijdens een vrijdaggebed – een 

Veenendaalse moskee bezoeken.   

We willen deze bezoekjes aankomend seizoen een keer of 3, 4 doen met een min of 

meer vaste groep van max. 10 personen. De data zullen later bekend worden 

gemaakt.  Snel aanmelden is handig! Aanmelden kan bij: Corinne Kleter, 

corinnekleter@outlook.com  / Koos de Mooij, koosdemooij@yahoo.com  

V.I.S.- activiteiten komende week  

Bijbelkring - woensdag 5 oktober – 20.00 uur – De Open Hof 

O.l.v. dhr. Joop van Dijk wordt dit seizoen het boek Openbaring 

doorgenomen. Daarbij wordt het werkboek van Kees de Vlieger 

‘De Openbaring van Jezus Christus’ gebruikt. 

Voor meer informatie: www.de-open-hof.nl/bijbelkring/  

Open Thomaskring – donderdag 6 oktober – 20.00 uur – Trefpunt  

Aan de hand van hedendaagse teksten, artikelen, boeken, 

beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar verrijken met 

actuele visies op geloof en leven. Voor meer informatie: 

www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/OpenThomasKring.pdf 

En verder….  
 

• Is er zondag 13 november weer Kliederkerk (in de Petrakerk) - Save the date! 
 

• Staan alle activiteiten en bijeenkomsten van De Open Hof (Soos, Creagroep, 

Bijbelkring enz.) in de agenda op de website: www.de-open-hof.nl/agenda 
 

• Hebben we jullie hulp hard nodig!! Kijk op het vacaturebord in de gang of op de 

vacaturepagina op de website: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen   
 

• Vindt u hier de handleiding over de besloten PGV app:  

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf  
 

• Is er een flyer met informatie over De Open Hof die u hier kunt inzien:      

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

mailto:corinnekleter@outlook.com
mailto:koosdemooij@yahoo.com
http://www.de-open-hof.nl/bijbelkring/
http://www.de-open-hof.nl/agenda
http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 2 okt 10.00 uur Prop. Rob van de Wetering Wijkkerk De Open Hof 

Zo 2 okt 10.00 uur 
12-Plus, kindernevendienst  en 

kinderoppasdienst 
Wijkkerk De Open Hof 

Zo 2 okt 10.00 uur Verkooptafel CREAgroep Wijkkerk De Open Hof 

Di 4 okt 18.45-19.45 Club De Open Hof- groep 6,7,8 Clubruimte De Open Hof 

Wo 5 okt 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 5 okt 09.30-11.30 Creagroep De Open Hof De Open Hof 

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

Wo 5 okt 20.00 (V.I.S.) Bijbelkring Clubruimte De Open Hof 

Do 6 okt 20.00 (V.I.S.) Open Thomaskring Trefpunt, Dennenlaan 5 

Zo 9 okt 10.00 uur Ds. Coby de Haan Wijkkerk De Open Hof 

Zo 9 okt 10.00 uur 
Kindernevendienst en 

kinderoppasdienst 
Wijkkerk De Open Hof 

 

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 

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   

* 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 

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

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

mailto:rijkenhoevens@gmail.com
mailto:rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
mailto:familiekloet@online.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/

