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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 11 - week 34/2022    

Zondag 21 augustus 2022 - 10e zondag van de zomer 

De kleur van de antipendia:  Groen  

Groen is de kleur van verwachting en toekomst, het algehele vertrouwen op Gods 

liefde en van de hoop op de nieuwe schepping. Het is de kleur van de groei – ook 

in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen. 

 
Kerkdienst    

 

 

 

Bij de dienst 

Het thema voor zondag is: ‘Het beste deel komt nog!’  

Dat lees ik in het verhaal van de bruiloft te Kana  

(Johannes 2:1 t/m 11) 

Veel ouderen twijfelen hieraan. 

Zij lezen de Bijbel misschien wel anders.  

Waar heeft dat mee te maken? 

Wat zie jij als het beste deel van je leven?  

En u? 

Ik zie uit naar onze ontmoeting rond de geopende Bijbel. 

Hartelijke groet,  

Ds. Aafke Rijken - Hoevens 

  

Zondag 21 augustus - 09.30 uur       (online via Kerkdienstgemist.nl) 

Voorganger: Ds. Aafke Rijken - Hoevens 

Organist: Jan de Wit 

Collectes: 1e Stichting CareForce Indonesia (zie pagina 4) 

 2e Kerk 

En er is: 12-Plusdienst, Kindernevendienst en Kinderoppas 
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Update van ds. John Boogaard 

Beste mensen,  

Weer even een bericht van mijn hand. 't Voelt raar, moet ik zeggen, zo over mezelf 

te schrijven. Maar goed: als er wat te melden is zou ik dat doen, heb ik beloofd.  

Is er wat te melden dan? Ja.  

Afgelopen weekend mocht ik voor ‘t eerst een weekend naar huis (nadat eerst een 

ergotherapeut van de Hoogstraat ons huis heeft bekeken). Een hele stap. Veel 

groter dan ik begin juli (toen ik mijn arm noch mijn been kon gebruiken) kon 

voorzien. Stapje voor stapje, en uiterst geconcentreerd, ging ik nu de trap weer op.  

Geweldig om weer even thuis te zijn en in mijn eigen bed te liggen. De idee is dat ik 

de weekenden naar huis zal gaan om, op een zeker moment, weer thuis te gaan 

wonen om dan - voor revalidatietherapie - een aantal dagdelen per week in de 

Hoogstraat terug te keren. 

Nogmaals: dank voor alle meeleven. Het doet mij/ons goed.  

Ds. John Boogaard 

Van de kindernevendienst 
Zondag is er weer kindernevendienst in 2 groepen. De kinderen 

van 4-8 jaar in de ene groep, en de kinderen van 8-12 jaar in de 

andere groep. Dit komt overeen met groep 1 t/m 4 en groep  

5 t/m 8 van de basisschool. Natuurlijk ben je ook welkom als je naar speciaal 

onderwijs gaat, of als jouw basisschool een andere indeling hanteert. We hopen 

weer elke week kindernevendienst te gaan houden, met dank aan nieuwe leiding 

die zich heeft aangemeld, en leiding die wel incidenteel wil invallen. Super! 

Deze zondag is de tweede van een nieuw blok met verhalen uit het evangelie 

volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van dit 

evangelie is dat er met de komst van Jezus een 

nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.  

Marcus 5:21-24a en 35-43 staat centraal: het 

dochtertje van Jaïrus is gestorven, maar Jezus  

maakt haar weer levend. 

Op het moment dat ik dit stukje typ, weet ik nog niet hoe we dit verhaal gaan 

verwerken, dus dat is een verrassing. Welkom!  Groetjes van de leiding!        
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Uitnodiging van de Kerkenraad 

Belangrijk nieuws over het beroepingswerk in De Open Hof! 

Uitnodiging voor de gemeenteavond op 

donderdag 1 september in De Open Hof.  

Inloop vanaf 19.45 uur - aanvang 20.00 uur. 

De kerkenraad van De Open Hof is verheugd in het kader van de 

beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant een kandidaat aan u voor te 

kunnen stellen. Dit met instemming van de Algemene Kerkenraad van de 

Protestantse Gemeente Veenendaal. 

Het programma voor deze avond in het kort: 

• De voorzitter van de beroepingscommissie informeert u over de gevolgde 

procedure, die geresulteerd heeft in een advies aan de kerkenraad over 

deze kandidaat. 

• De kandidaat stelt zich voor. 

• Stemgerechtigde gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld hun 

stem uit te brengen. 

Natuurlijk zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

We hopen velen van u te mogen ontmoeten op deze bijzondere avond. 

Namens de kerkenraad, 

Johan Slok (voorzitter) en Henny Bokje (scriba) 

 

NB: Bovenstaande uitnodiging is op woensdag 17 augustus ook per e-mail verstuurd 

naar alle gemeenteleden van De Open Hof waarvan het e-mailadres bekend is bij de 

ledenadministratie van onze PGV, dus bij het Kerkelijk Bureau! 

Denkt u nu ‘maar ze hébben mijn e-mailadres toch?!’ omdat u de weekinfo krijgt en 

ook mailtjes van de soos, de Bijbelkring of de creagroep. Dat klopt dan wél voor die 

betreffende groepen, maar niet automatisch ook voor het kerkelijk bureau!! 

De ledenadministratie is leidend voor officiële berichten vanuit de kerkenraad. Als u 

dáár uw mailadres doorgeeft, betekent dit dat het van u óók mag worden gebruikt 

voor overige mail vanuit de kerk, en dus voor belangrijke berichten vanuit onze 

kerkenraad.  Uw e-mail doorgeven kan via: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl  

mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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Van de Diaconie 

De 1e collecte deze zondag de 21e augustus is 

bestemd voor Stichting CareForce Indonesia  

CareForce Indonesia is een organisatie, werkzaam op Bali en West-

Kalimantan. Recht en gerechtigheid zijn hun speerpunten en tevens een opdracht 

van God. Zij moedigen mensen aan een licht te zijn in de omgeving waar zij werken 

en wonen. CareForceIndonesia werkt aan langdurige relaties waardoor zij positieve 

invloed hebben op het leven van mensen, die hulp nodig hebben.  

CareForce Indonesia richt zich op arme en verstoten mensen en kijken niet naar 

afkomst of religieuze achtergrond. Zij werken samen met lokale kerken en 

organisaties. Ook wij kunnen helpen met financiële steun en gebed.  

Een paar voorbeelden van het werk van CareForceIndonesia: 

Nyoman is een gezellige en lieve jongen. Hij houdt van leren 

maar ook van spelen. Zijn ouders zijn getroffen door de 

pandemie en zoeken wanhopig naar werk om Nyoman en zijn 

zusje Kadek van eten te voorzien. Deze situatie trekt een wissel 

op deze kinderen. 

Nu ze weer naar het schooltje van CareForceIndonesia kunnen gaan, hebben ze 

even geen zorgen en mogen ze spelen en leren. Juf Anita geeft  liefde en aandacht 

die deze jongen zo nodig heeft. 

Ibu Dewi is een jonge vrouw met drie kinderen. Wat had ze een plezier in haar 

kleine winkeltje. Ze verkocht iedere dag noedels, flesjes water en andere kleine 

etenswaren aan de mensen uit haar kampong. Genoeg om van te leven met haar 

kinderen. Een aanspreekpunt en vooral een vriendelijke en meelevende vrouw.  

En toen kwam corona. Haar leven veranderde. De ene 

lockdown na de andere. De mensen uit haar kampong 

vertrokken omdat ze geen werk meer hadden. Ook Ibu 

Dewi had geen geld meer om artikelen te kopen voor haar 

winkeltje. Het gezin werd getroffen door armoede. Ze 

probeerde nog via andere wegen geld te verdienen om 

haar gezin te kunnen voeden. Maar ook die poging 

mislukte vanwege de trieste omstandigheden waarin veel 

gezinnen nog steeds leven.  

Steun dit project door uw bijdrage aan de collecte of maak uw gift over op: 

NL50 ABNA 0249 3722 07 t.n.v. Stichting CareForceIndonesia 

Meer informatie kunt u lezen u op: https://www.careforceindonesia.nl/  

https://www.careforceindonesia.nl/
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Van de Diaconie 

Geven 

U kunt op meerdere manieren geven aan de collectes van De Open Hof.: 

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

Autovervoer 

Bent u slecht ter been? En wilt u graag naar de kerk? Dat kan!  

Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar Ria van de Haar 

(06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.       

Creagroep De Open Hof 
Na een vakantieperiode van rust en warmte komen we op woensdag 
24 augustus weer van 09.30-11.30 uur samen in een van de zalen van 
De Open Hof. Koffie & thee staan voor ons klaar en een gezellige 
ontmoeting heeft de prioriteit. 

Een creatief werkje wordt voorbereid dus van harte 
welkom om ook met de handen bezig te zijn. Voor 
de overige data in het seizoen verwijzen we naar de 

agenda op onze website. Graag tot ziens!       

Het Ochtendgebed 

Welkom woensdag 24 augustus in de kerkzaal van De Open Hof 

voor het Ochtendgebed. We komen samen om 9.00 uur en sluiten 

af om 9.30 uur. Iedereen is van harte welkom! Wilt u meer 

informatie? Ga dan naar: www.de-open-hof.nl/ochtendgebed/  

 

Van de Werkgroep Startzondag 
 

Verdere informatie over deze dag en de wijze waarop u zich kunt inschrijven volgt 

zo spoedig mogelijk.  Met vriendelijke groet, werkgroep Startzondag.          

Save the date!! 

18 september 2022  - Gemeente-/Startzondag 

 

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
http://www.de-open-hof.nl/ochtendgebed/
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Van de Algemene Kerkenraad 

Beste gemeenteleden, 

De laatste weken is vanuit het Kerkelijk Bureau een aantal e-mails verzonden aan 

onze kerkelijke vrijwilligers. Hierin wordt gevraagd in te stemmen met het doen 

aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Hierover is vanuit de 

Algemene Kerkenraad al eerder in Samen Een geschreven.  

Wij ontvingen de laatste week meerdere berichten en hartenkreten. Daarom deze 

aanvullende toelichting om eventuele misverstanden weg te nemen.  

Het aanvragen en verkrijgen van een VOG voor onze kerkelijke vrijwilligers is een 

uitdrukkelijke wens van de PKN. U moet dit absoluut niet uitleggen als een teken 

van wantrouwen, laat staan belediging, ten opzichte van onze vele vrijwilligers 

maar vooral de wens om ook in onze kerk een veilig(er) klimaat te creëren  in de 

omgang met kwetsbare mensen. Maar ook het gevolg geven aan de 

maatschappelijke druk (en soms noodzaak) om voor leden van organisaties een 

veilig(er) klimaat te creëren.  

Of dat op deze manier met een VOG de beste manier is, daar hebben wij ook onze 

twijfels over. Feit is wel dat zeer veel maatschappelijke organisaties, die met 

kwetsbare mensen werken, inmiddels hiertoe zijn overgegaan. We hebben dit 

onderwerp dit voorjaar in de Algemene Kerkenraad besproken en toch besloten 

aan de wens van de PKN gevolg te geven. Meer hierover leest u op:  

https://protestantsekerk.nl/nieuws/gratis-verklaringen-omtrent-gedrag-vog-voor-

kerkelijke-gemeenten/ 

Wij vragen u daarom, als u zo’n verzoek van het Kerkelijk Bureau hebt gehad, 

hieraan mee te werken. Echter: wij kunnen en willen niemand daartoe dwingen. Als 

iemand ervoor kiest dit niet te doen, dan staat u dat vrij en respecteren wij dat. 

Verder hopen wij ook dat deze aanvraagprocedure uw motivatie om u voor onze 

kerkgemeenschap in te zetten niet aantast. 

Met vriendelijke groet, 

Gerrit Hagelstein 

Voorzitter AK 

  

https://protestantsekerk.nl/nieuws/gratis-verklaringen-omtrent-gedrag-vog-voor-kerkelijke-gemeenten/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/gratis-verklaringen-omtrent-gedrag-vog-voor-kerkelijke-gemeenten/
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PGV Veenendaal App 

Een besloten, veilige app die alleen voor gemeenteleden van de 

PGV beschikbaar is. Steeds meer gemeenteleden van De Open Hof 

melden zich aan in deze app.       Wie volgt?! 

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

 

Werkgroep V.I.S. – De Open Hof 
Het programma 2022-2023 is klaar!! Binnenkort krijgt u de flyer 
met de V.I.S. activiteiten voor het najaar van 2022 in de brievenbus. 
U kunt hem hier ook alvast downloaden en bekijken of printen: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/VIS-flyer-najaar-2022.pdf 

 

 

En verder….  
 

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

Waarmee?  Kijk dan even op het vacaturebord in de gang 

naar de kerkzaal!!  
 

• Staan de vacatures van het bord ook op de vacaturepagina ‘Handen uit de 

mouwen’ op de website: 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.  
 

• 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). 

En wie er al in staat, maar zónder foto…..  zet er eentje bij (of stuur hem naar  

webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl dan zetten we hem er voor u op).  
 

• Is er een flyer met informatie over De Open Hof die u hier kunt inzien (en in de 

kerk kunt verkrijgen bij het welkomstteam). 

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

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/DOH-Handleiding-PGV-App.pdf
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/VIS-flyer-najaar-2022.pdf
http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/gemeenteleden
mailto:webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Za 20 aug 09.00  PGV – uitstapje Floriade –  9.00 uur vertrek vanaf DOH! 

Zo 21 aug 09.30 Ds. Aafke Rijken - Hoevens Wijkkerk De Open Hof 

Zo 21 aug 09.30 
12-Plus, kindernevendienst  en 
kinderoppasdienst  

Wijkkerk De Open Hof 

Di 23 aug 14.30-16.00 Zomersoos De Open Hof Tuin - Stationsstraat 63 

Wo 24 aug 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 24 aug 09.30-11.30 Creagroep De Open Hof Wijkkerk De Open Hof 

Zo 28 aug 09.30 Ds. W. (Wim) Schaap Wijkkerk De Open Hof 

Zo 28 aug 09.30 
12-Plus, 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 

In deze vakantieperiode kunt u voor pastorale zorg/opvang die niet kan worden 

uitgesteld ook contact opnemen met:  

Ds. Coby de Haan - 06-16055455 -  Ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl  en kerkelijk 

werker Anne Stelma-Ribberink -  06-37386426 - astelma@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   

* 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/ 

* 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:Ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
mailto:astelma@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/

