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Weekinfo De Open Hof 
1e jaargang - nummer 41 - week 12/2022  

Zondag 20 maart  2022 – 3e zondag van de 40-dagentijd. 

De kleur deze zondag:  Paars – paars staat voor soberheid, inkeer, verootmoediging 

en ook bezinning. We leven hierin toe naar Pasen. 

 

Kerkdienst         

 

 

 

Bij de dienst 

Komende zondag is het alweer de 3e zondag van de 40-dagen-tijd.  

Mét de kindernevendienst mee (thema ‘Beloofd land in zicht’) 

lezen we uit Exodus 14, de verzen 5 t/m 22 – over het begin van de 

exodus. (Weet je trouwens wat dat woord ‘exodus’ letterlijk 

betekent?)  

Nét is het volk op weg gegaan of de farao (en de zijnen) komt als 

een speer achter hen aan. Opvallend is de eerste reactie van de 

mensen. ‘Hoe kon u ons dit aandoen!’ 

Bijzonder punt van aandacht - en menigmaal eerder ook van vervreemding - is 

natuurlijk dat de tekst daar meldt dat de Heer ervoor zórgde dat de farao 

‘onverzettelijk’ bleef!  

Onze nieuwe kerkelijk werker, Rieke van de Lagemaat, zal, zo is het plan, aan deze 

dienst meewerken. Zij zal een groot stuk van het 1e deel van de liturgie voor haar 

rekening nemen.  

Leren we haar vast een klein beetje kennen!  

Tot zondag!  

Ds. John Boogaard 

  

Zondag 20 maart 2022 – 10.00 uur  (online via Kerkdienstgemist.nl) 

Voorganger: Ds. John Boogaard 

Organist: Erik Westerhout  

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

Het jaarthema van de PKN voor 2022 is ‘Van U is de toekomst’.   
Liefde en genade van God worden ons aangezegd. In de kerk leven we 
van wat we ontvangen. ‘Genade is de grondtoon’ en daaraan verbinden 
we onze symbolische bloemschikking deze 40-dagentijd. 

3e zondag van de 40-dagentijd:  Lucas 13:1-9   
Kernwoorden: Inkeer - Vruchtdragen- Geduld in God  

Goede God,  U geeft vrucht. Ook als we het zelf misschien niet zien. 
Vandaag bidden we U om  liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. 
Stroom met Uw Geest door ons.  Amen 

Van de Kindernevendienst   

We volgen het 40-dagenproject ‘Beloofd land in zicht’ van 

Bijbel Basics en iedere week zingen we met elkaar het 

projectlied voor we naar de kindernevendienst gaan.   

Deze zondag is de derde van een blok met zeven teksten 

over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van 

de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft.  

Op deze zondag staat Exodus 14:5-22 centraal: De 

Israëlieten, die door de Egyptenaren achtervolgd worden, 

trekken veilig door de Rietzee.   

Wat zou er deze zondag gemaakt 

worden voor de thematafel waarop 

we iedere week weer een stukje 

verder gaan naar Pasen?  

Van de 12-Plusgroep 

De twaalfplusgroep buigt zich deze zondag over het thema 

‘oorlog en vrede’.  

Verder krijgen we uitleg over het werk van 

YFC in Veenendaal en gaan we ons voorbereiden op de LAN-

party die we organiseren op  zaterdag 9 april. Jongeren 

kunnen zich daar nog voor inschrijven en….   we zoeken ook 

nog mensen die het leuk vinden om mee te helpen! Dat kan 

allemaal via: jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl  

Schikking 2e zondag 

mailto:jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
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 Van de Diaconie 

De 1e collecte deze zondag is voor Kerk in Actie Een 

betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op 

straat. Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. ‘Ik 

was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin,’ vertelt zij. ‘Maar alles 

veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om 

geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.’ 

Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken de kinderen op straat op en 

bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek.  Kinderen kunnen 

overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen 

verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers 

helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen 

dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst 

Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders 

kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. 

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor 

straatkinderen. Geef aan de collecte of maak een 

bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Straatkinderen 

Indonesië. Voor meer informatie:   http://kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie  

Van de Kerkenraad 
WIE helpt in de komende twee weken brieven rond te brengen? 

(Voorlopig) nog één keer willen we ál onze gemeenteleden een brief 

thuis bezorgen! Dat gaat dus om zo’n 1300 adressen in totaal. Wij 

hebben daar uw/jouw hulp dus écht bij nodig!  

Om wat voor brieven het gaat? Het zijn uitnodigingsbrieven.  Wij willen iedereen 

(dus ook jou en u) uitnodigen om weer méé te gaan doen met de kerkdiensten, nu 

dat -vanwege corona- weer mogelijk is. De brief begint daarom ook zo:  

‘Eindelijk is het zover!!! Met grote dankbaarheid kunnen we melden dat onze 

kerken weer - ongehinderd door maatregelen -, open kunnen om bv. de zondagse 

Eredienst te vieren. U wordt daarom van harte uitgenodigd mee te komen doen, 

zonder daarvoor apart – via kerk-tijd.nl - uitgenodigd te moeten worden.’  

Velen weten dat natuurlijk al. We sturen de brief dan ook niet alleen als bron van 

informatie, maar vooral ook: als teken van gastvrijheid. Vóór íedereen.  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
http://kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie
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Bij de brief voegen we daarom ook een rol pepermunt. Als knipoog naar de 

vroegere rol die standaard mee ter kerke ging (vaak daarom ook 

‘kerkbonbon’ genoemd). Een leuk idee vonden wij.  

Onvermijdelijk is echter wel dat al die rollen (want er zijn 

1300 (!) rollen in de afgelopen week ingepakt in enveloppen) 

de pakketjes met enveloppen vele malen dikker hebben 

gemaakt.  Zie de foto hiernaast.   

We hopen dat u / jij dóór die dikte heen kan kijken (dit  

hier líjkt een enorm pakket – ’t zíjn evenwel maar 25  

enveloppen met bijgevoegde rol) en dat u / jij helpen wilt  

om - met elkaar! -  het geheel vóór zondag 3 april bij de 

gemeenteleden thuis te bezorgen.  

De pakketten liggen klaar in de oppasruimte bij de uitgang!  Bij voorbaat dank! 

Even voorstellen…. 

Beste gemeenteleden,  

Mijn naam is Rieke van de Lagemaat. Binnenkort hoop ik 

in wijkgemeente De Open Hof te starten als kerkelijk 

werker. Graag wil ik me bij deze even kort aan u 

voorstellen!  

Ik ben 24 jaar oud en woon in Woudenberg. Ik heb 

theologie gestudeerd in Apeldoorn en heb als vervolg 

daarop de master Geestelijke Verzorging gevolgd aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens deze master 

heb ik stage gelopen in verpleeghuis De Meent, onder 

begeleiding van Ramon Pol. Dit was een ontzettend leerzame periode. Nu hoop ik 

uw wijkgemeente te mogen dienen, onder de onmisbare leiding van onze hemelse 

Vader. Ik zie uit naar de ontmoeting met u en hoop voor uw gemeente tot zegen te 

mogen zijn!   

Hartelijke groet,  Rieke van de Lagemaat 

U kunt mij bereiken via: rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl  of - kan ook -  via  

06-51117257 / 033-2858041  

mailto:rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
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De Open Hof is op zoek naar een nieuwe predikant! 

Wat wij zoeken in onze toekomstig predikant is 
verwoord in de vacatureomschrijving. Daarnaast is 
er informatie óver De Open Hof samengesteld. Beide 
documenten - ‘vacature’ en ‘informatiebulletin’- zijn 
via linkjes te vinden op de welkomstpagina van de 
website van De Open Hof - www.de-open-hof.nl  

Gemeenteleden kunnen ook zélf namen van kandidaten (met motivatie!) indienen. 
U / je kunt ons hierover een mail sturen (tot vrijdag 15 april) via het volgende 
emailadres:  beroep.openhof@pkn-veenendaal.nl  

Een vriendelijke groet van de Beroepingscommissie, 

Ada Coppoolse, Petra Visser, Erik Westerhout, Ilja de Haas, Job van Hardeveld, 
Welmoed Klomp, Jacolien van Bruchem en Corinne Kleter 

OEKRAÏNE 

Ook de Protestantse Gemeente Veenendaal zal mee gaan 

werken aan het ondersteunen van de komst van  

vluchtelingen uit De Oekraïne in Veenendaal. 

Peter van Krugten is contactpersoon voor De Open Hof.   

Te bereiken via: pjvanKrugten@hetnet.nl  of 06 26346439 

Via de PGV Veenendaal app wordt u op de hoogte gehouden 

van acties die ondernomen worden door de PGV, waarbij hulp gevraagd wordt. 

 

Via:  https://veenendaalvooroekraine.nl/nieuws/spullen-die-we-nodig-hebben  

kunt u vinden waar, en wanneer spullen ingeleverd 

kunnen worden en vooral welke spullen er nodig zijn.  

Ook worden er vrijwilligers gezocht.  Zij kunnen zich 

aanmelden via:  www.veenendaalvooroekraine.nl 

Er is een handreiking beschikbaar voor mensen die 

overwegen in hun huis vluchtelingen op te vangen. 

Deze handreiking kunt u vinden via deze link: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handreiking-vluchteling-in-huis.pdf 

We houden u op de hoogte! 

http://www.de-open-hof.nl/
mailto:beroep.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:pjvanKrugten@hetnet.nl
https://veenendaalvooroekraine.nl/nieuws/spullen-die-we-nodig-hebben
http://www.veenendaalvooroekraine.nl/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handreiking-vluchteling-in-huis.pdf
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Het BeamTeam 
Ons enthousiaste beamteam dunt behoorlijk uit om diverse redenen. 
En…  als er geen versterking komt, kan het zomaar gebeuren dat er 
zondagse (en doordeweekse) diensten zullen zijn, waarbij er NIET 

gebeamd wordt en er GEEN online uitzending zal zijn. Wie helpt hen om 
de continuïteit te blijven waarborgen? TOP als je contact opneemt via: 
beamteam.openhof@pkn-veenendaal.nl   (Het bericht van vorige week:  
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Stel-het-is-zondagochtend-en.pdf) 

 
40-dagenactie 2022   

Achteraan in de weekinfo staan alle activiteiten met bijbehorende 

informatie (ook te vinden op: www.de-open-hof.nl/40-dagenactie) 

En wie het gezellig vindt om mee te helpen opbouwen/afbreken/in een 

kraampje staan of…. ? Graag!!        Wij zijn er blij mee!  Mail dan naar: 

40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Passion-Event - De Open Hof 

Zaterdag 9 april – 15.30 uur - Windkracht 10!  

Voorstelling door Kindertheater Knettergek   

Zaterdag 9 april  - 18.30-21.00 uur - Paaswake  

Rond een verlicht kruis op het plein bij de kerk.   

Info:  www.de-open-hof.nl/passion-event/    Kaarten bestellen voor het theater: 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-knettergek-veenendaal/bestellen/  

Kliederkerk – Een nieuw begin! 

Zondag 27 maart van 14.30 tot 16.30 uur in de Petrakerk. 
Opgeven voor de Kliederkerk kan tot uiterlijk woensdag 23 maart bij 
ds. Coby de Haan: drs.jdehaan@gmail.com   
Graag je leeftijd vermelden. En is er een dieet of iets anders om 
rekening mee te houden? Zet het er dan bij! En… als je op de link 

hieronder klikt, dan zie je de flyer in het groot!       Gewoon doen! 
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Kliederkerk-Een-nieuw-begin-27-03-22.pdf  

Taizé viering – Petrakerk 
Zondag 27 maart – 19.00-19.30 uur - Petrakerk 
Viering in de stijl van Taizé met als thema: Vasten 
Zingen - Bijbellezingen – Gebed – Stilte – Kaarsen aansteken   

mailto:beamteam.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/40-dagenactie
mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/passion-event/
https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-knettergek-veenendaal/bestellen/
mailto:drs.jdehaan@gmail.com
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Kliederkerk-Een-nieuw-begin-27-03-22.pdf
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De beloofde fotocompilatie van de feestelijke dienst en gezellige koffie op 6 maart  

 
 
 

En verder….  
 

• Staat de online PKN-40-dagenkalender in de PGV app en op de website. 
 

• Staat er weer een nieuwe blog in ‘Cindy’s blogs’ op de besloten pagina van de 

website ‘Onze wijkgemeente’: www.de-open-hof.nl/onze-wijkgemeente. 
 

• Is er een update van Arco en Mirjam op: www.divitiasupport.nl/australie-reis/ 
 

• Staan de werkbladen van Bijbel Basics (bij de verhalen in de kindernevendienst) 

op onze website.  www.de-open-hof.nl/kindernevendienst-2022/ 
 

• Kunt u op meerdere manieren geven aan de collectes van De Open Hof. Zie: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf  
 

• 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  
 

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

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

• Is er veel actuele informatie over De Open Hof te vinden in een flyer: 

      www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-202201.pdf  

http://www.de-open-hof.nl/onze-wijkgemeente
http://www.divitiasupport.nl/australie-reis/
http://www.de-open-hof.nl/kindernevendienst-2022/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
http://www.de-open-hof.nl/agenda
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-202201.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Za 19 mrt 14.00-16.00 HIGH TEA Kerkzaal De Open Hof 

Zo 20 mrt 10.00 Ds. John Boogaard Wijkkerk De Open Hof 

Zo 20 mrt 15.30 Muziek in de 40-dagentijd Petrakerk 

Di 22 mrt 18.45-19.45 Club De Open Hof - gr 6,7,8  Clubruimte De Open Hof 

Di 22 mrt 20.00 V.I.S. – Filosofisch Café Trefpunt, Dennenlaan 5 

Wo 23 mrt 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 23 mrt 18.30-19.30 Club De Open Hof - gr 3,4,5 Wijkkerk De Open Hof 

Do 24 mrt 20.00-22.00 V.I.S. - Open Thomaskring Trefpunt, Dennenlaan 5 

Za 26 mrt 10.00-12.30 VOORJAARSMARKT! Plein bij De Open Hof 

Za 26 mrt 10.00-12.00 
RUN, WANDEL, ROL & 
ONTMOET 

Start- en eindpunt bij De 
Open Hof 

Zo 27 mrt 10.00 Ds. Coby de Haan Wijkkerk De Open Hof 

Zo 27 mrt 14.15-16.15 Kliederkerk  Petrakerk 

Zo 27 mrt 19.00-19.30 Taizé-viering Petrakerk 

 

Een volle, maar zeer informatieve nieuwsbrief dit keer. Mooi dat ieder de weg weet 

te vinden naar de redactie.       Gewoonlijk is dit de laatste  pagina, maar dit keer 

vindt u hierna het overzicht van de 40-dagenactiviteiten.  Een fijne week gewenst! 

 

 

  
 

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/
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40-dagenactie voor Youth for Christ Veenendaal 

High Tea 
Zaterdag 19 maart 
14.00-16.00 uur 
De Open Hof 

(Hiervoor aanmelden 
kan helaas niet meer) 

Gezellige Voorjaarsmarkt 
Zaterdag 26 maart 
10.00-12.30 uur 
op het plein bij De 
Open Hof.  

Een gezellige markt waar van alles te 
koop is. Ook uw bestelde violen, eieren 
en paasbroden  kunt u daar afhalen.  

Run / Wandel / Rol & Ontmoet 
 
 
 

Zaterdag 26 maart 
10.00-12.00 uur 
Start- en eindpunt bij De Open Hof 
Bijdrage: € 5,00 p.p. 
 

Pub Quiz 
Vrijdag 1 april 
19.45-21.45 uur  
De Open Hof 

Bijdrage: € 5,00 p. p. en € 50,00 voor 
een team met een sponsor.  Vorm 
teams van max. 5 personen. Heb je een 
sponsor gevonden, dan zorgen wij voor 
PR tijdens de avond van de Pub Quiz. 

Creatieve workshop ‘Stippen’ 
Zaterdag 2 april 
*   13.00-14.30 uur óf 
*   15.00-16.30 uur 
De Open Hof 
Bijdrage: € 8,50 p.p. 

Geef u snel op, want vol is vol!       
 

Natuurwandeling 
Zaterdag 2 april 
Bijdrage: € 7,50 p.p. 
Vertrek: 09.00 uur 
Verzamelen op de 

parkeerplaats Ronde Erf (bij de 
kapper). We gaan per auto naar de 
Grebbeberg of Planken Wambuis. 
Wandeling is o.l.v. Foppe Dupuis.  
Duur: ca. 1,5 uur. 

Sponsorloop kids 

Zondag 3 april 
Ongeveer 11.15 uur 
(ná de kerkdienst) 

Start- en eindpunt:  Dierenkampje 
Dragonderpark.   Ren mee & zoek 
sponsors!  Kom kijken & sponsor! 
 

Toertocht (50 km) – ca. 25 km/uur 

Zaterdag 9 april 
09.00-12.30 uur 
Bijdrage: € 7,50 p.p. 

Start- en eindpunt bij De Open Hof 
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LAN-Party 12-Plussers en 
inloopspreekuur voor Computer- 
en Gamevragen. 

Zaterdag 9 april 
11.00-19.00 uur 
De Open Hof 

Iedereen is 
welkom om te 

kijken en mee te doen. Kom dus 
gerust! Tegen een variabele bijdrage 
helpen ze u met gamen of 
computervragen.  

Palmpaasontbijt De Open Hof 

Zondag 10 april 
8.00-9.00 uur 
(inloop 7.45 uur)  
De Open Hof 

Bijdrage:  € 6,00 p.p. 
kinderen tot 10 jaar € 4,00 p.p. 
 
Samen genieten van een heerlijk 
paasontbijt! Daarna (om 9.30 uur) met 
elkaar naar de dienst.  

 

Aanmelden kan via:   40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Graag onder vermelding van: 

• de activiteit 

• naam/namen 

• telefoonnummer 

• het aantal personen 

• de wijze van betalen (contant bij de activiteit, vooraf per 

bankoverschrijving of via de PGV app) 

 

Ook kunt u zo uw bestelling plaatsen voor: 

Violen:    € 5,00 per 10 stuks 

Verse eieren:   € 2,50 voor 10 stuks  

  € 6,00 voor 30 stuks 

Luxe paasbrood (600 gr) van Haverland:  € 7,50 per stuk 

 

Betalen van de bijdragen (of doneren als u niet aan een actie 

deelneemt) kan door overschrijving naar:   

  Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal  

  NL 14 RABO 0395 1389 06  

  O.v.v. 40-dagenproject 2022 De Open Hof 

WE HOPEN MET ELKAAR EEN PRACHTIG BEDRAG BIJEEN TE BRENGEN!!  

mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl

