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Weekinfo De Open Hof 
1e jaargang - nummer 50 - week 21/2022    

Zondag 22 mei 2022  –  Rogate 

Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate.  Rogate betekent: 

‘Vraagt!’ De naam is ontleend aan Johannes 16 waar Jezus de leerlingen opdraagt 

God te vragen. ‘Vraag in mijn naam – Hij zal het je geven’ (Vs. 23-24) 

De kleur van de antipendia is wit - Feestkleur van de overwinning, een nieuw begin!  

Wit is de kleur die wordt gevoerd vanaf Pasen tot en met de zondag na Hemelvaart. 

 
Kerkdienst         

 

 

 

Bij de dienst 

Komende zondag lezen we o.a. uit Psalm 105 de 1e elf verzen.  

Deze lezing wordt ons aangereikt door Bijbel-Basics, de methode die onze 

kindernevendienst volgt.  

In de nevendienst is het een aantal maal gegaan over o.a. Abraham en de zijnen.  

Hij wordt hier, in deze Psalm, uitdrukkelijk bij de naam genoemd, daar waar 

gesproken wordt over Gods verbond mét Abraham.   

Wat zo’n verbond precies betekent? 

In het echt?  

Opvallend is de manier waarop dat - zeg ik maar even zo - concreet wordt gemaakt!  

Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over het ‘uitzien naar de Heer en zijn macht’ 

én als het gaat over het ‘zoeken van Gods aangezicht’ in vers 4. 

Een verbond dat gesloten wordt bestaat immers bij de gratie van dat je je áán 

elkaar en mét elkaar verbindt.  

Tot zondag.  

Ds. John Boogaard  

Zondag 22 mei - 09.30 uur                 (online via Kerkdienstgemist.nl) 

Voorganger: Ds. John Boogaard  

Orgel: Gerard Rosier 

En er is: Kindernevendienst en Kinderoppas (géén 12-Plusdienst)
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Van de Kindernevendienst   

Deze zondag is de vijfde van een blok met zes teksten over 

Abraham, Sara en Isaak.  

We lezen Psalm 105:1-11, een 

psalm die gemaakt is om God te danken voor alles wat 

hij doet. De dichter schrijft over allerlei mensen uit de 

geschiedenis, onder wie Abraham en Isaak. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de 

belofte van God die altijd blijft gelden. Voor kinderen 

van 8-12 jaar richten we ons op het begin van de 

psalm: iedereen moet vertellen wie God is. 

 

Van de Diaconie 

De eerste collecte zondag is bestemd voor KiA - 

Missionair werk. Oog voor kinderen in pioniersplekken 

Pioniersplek Het Badhuis wil een huiskamer en ontmoetingsplek  

voor de wijk zijn. Ook voor kinderen en jongeren. Voor hen is er in de Kidsclub en 

BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede 

gesprekken. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun 

vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. 

Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, 

luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel 

spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de 

Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor 

persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. 

Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk.  

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op  

NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 

collecte Missionair werk mei. Help je mee om deze collecte 

tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl 

Geven aan de collectes 

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

Een overzicht vindt u in onderstaande pdf: 

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

http://www.kerkinactie.nl/collecte
http://www.kliederkerk.nl/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
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Hemelvaartsdag - fietsen (?) en vieren (!) 

Donderdag 26 mei vieren we samen het feest van Hemelvaart. 

Waarom is dit een feest? Waar gaat de Heer dan heen? De hemel? 

En wij dan? Vele vragen roept Hemelvaart op!  Het evangelie van 

Lukas vertelt dat de Heer al zegenend naar de hemel gaat. Daar zit 

een prachtige boodschap in! Kom, luister, en zing mee! 

Dit vieren we gezamenlijk in een dienst voor de hele PGV. Dat onderstreept onze 

verbondenheid. We hopen daarbij op mooi weer en een stralend zonnetje: de 

viering is namelijk als vanouds in de vorm van een 

openluchtdienst. Deze begint om 9.30 uur en wordt geleid 

door ds. Coby de Haan en drs. Ramon Pol. Dat alles in de 

prachtige parktuin van De Meent, met uitzicht op de fraaie 

vijver. Na de dienst drinken we samen koffie, thee of fris 

met iets lekkers erbij. En voor wie gezellig wil picknicken: 

neem gerust een kleed mee, broodjes, iets te drinken, etc. 

Traditiegetrouw is er voorafgaand de welbekende fietstocht. We rijden een 

prachtige route van ca. 1 uur. We verzamelen bij de Petrakerk en vertrekken vanaf 

daar om 8.15 uur, om zodoende ca. 9.15 uur bij De Meent aan te komen. 

Aansluitend vindt hier de openluchtdienst plaats. 

Fiets je ook mee? Gaaf! En… vier je ook mee? Nóg 

mooier! Graag ontmoeten we je dan ook op de 26e.  

En vraag ook een ander mee…!! 

 

 

Creagroep De Open Hof 
Welkom weer op woensdag 25 mei van 09.30-11.30 uur in 
De Open Hof. U ziet hier twee gezellige foto’s. Dat is waar 
we ons creatief mee bezig gaan houden woensdag.  

Op een zomerse terrastafel is een sfeerlichtje als deze een   
                     welkom lichtpuntje in de avond.  

Als je ze hebt, wil je dan de volgende materialen meebrengen: potlood 
– liniaal – schaar – snijmatje – hobbymesje – plakband. Ook wanneer je 

leuke papieren servetten hebt, kunnen die van pas komen.        

Maar….alleen binnenwandelen voor een kopje koffie of thee en even  
bijbabbelen is ook gezellig! Tot ziens! 
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Van de 40-dagencommissie 

We mogen terugzien op een geslaagd  

40-dagenproject met een prachtig 

resultaat waaraan alle gemeenteleden 

hebben bijgedragen. Deze zondag wordt 

de eindstand bekendgemaakt en zullen  

we de cheque overhandigen aan de 

mensen van Youth for Christ die in de 

dienst aanwezig zijn.       

Een vriendelijke groet van de commissieleden Erna, Marga, Jaap, Eveline en Scott. 

 

Nieuws van Netwerk ICF (International Christian Family) 

De pioniersgemeente ICF wordt door  

8 Veenendaalse kerknominaties gesteund, 

waarvan een aantal vertegenwoordigers 

tezamen de "klankbordgroep" van ICF vormen.  

Erna Slok en ondergetekende maken deel uit van deze groep vanuit de PGV. 

Wij hebben kennis gemaakt met het nieuwe predikantenechtpaar Dennis en Lianne 

van der Zee, dat sinds een maand werkzaam is voor ICF Veenendaal.  

Pas sinds 2019 was Dennis werkzaam voor de NGK (Nederlands Gereformeerde 

Kerk) in IJsselmuiden, maar het echtpaar volgde 

hun hart en kwam naar Veenendaal om zich te 

verbinden met ICF. Ook Lianne zal een deel van 

haar werk bij 'Stichting Gave' (organisatie voor 

vluchtelingen) inzetten voor ICF. 

8 mei jl. was er een bijzondere en ontroerende 

samenkomst in de Hoeksteen waarin Dennis en 

Lianne officieel werden opgenomen in de ICF-

familie en ook de zegen van hun veelkleurige 

gemeente ontvingen. 

Hartelijke groet, 

Erna Slok en Corinne Kleter 
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Kliederkerk 

Hoi jongens en meisjes, beste papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 
Op zondagmiddag 12 juni is er weer Kliederkerk. 
Deze keer in Wijkkerk De Open Hof (Ronde Erf 86).  

Als je nog niet eerder bent geweest, kom dan ook eens kijken en neem gerust een 
vriendje of vriendinnetje mee. Dat mag natuurlijk ook als je al vaker bent geweest. 
De inloop is vanaf 14.15 uur (het duurt tot ongeveer 16.00 uur) en nadat je iets te 
drinken hebt gehad, kun je starten.  

Eerst zijn er actieve en creatieve activiteiten rond het thema ‘Ik ga op reis en ik 
neem mee…’, waarbij ook de volwassenen mee mogen doen. Daarna is er een korte 
en vrolijke viering over het thema. We sluiten af met een high tea/limonade/koffie.  

Geef jullie snel op met je naam én je leeftijd - uiterlijk woensdag 8 juni –  
bij ds. Coby de Haan:   drs.jdehaan@gmail.com   Dus:  

Kom en doe gezellig mee op zondagmiddag 12 juni 
in De Open Hof. Welkom! 
Groetjes, Coby, Marjan, Else, Bianca, Hannah en Dirma 

 

Feest van de Geest 

 Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Veenendaal 

‘Feest van de Geest’ is een ontmoeting tussen Pinksteren, 

 Beeldende Kunst en Architectuur van Kerkgebouwen.  

De open kerken (14 kerken, o.a. de Andrieskerk in Amerongen, de Ludenkapel in 

Doorn, de Michaëlkerk in Leersum en de Petrakerk in Veenendaal) zijn een 

speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar 

hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving 

en recreatieve ontspanning.  

Maak met Hemelvaart en Pinksteren een mooie tocht - met de fiets of met de 

auto - langs de verschillende kerken. In de kerk vindt u de uitgebreide folder met 

veel informatie over de kerken en de routes op de tafel in de kerkzaal. 

De kerken zijn geopend op do 26 mei (Hemelvaart), za 28 mei, zo 29 mei,  

za 4 juni, zo 5 en ma 6 juni (1e en 2e Pinksterdag) van 13.00-17.00 uur.  

Voor meer info gaat u naar: https://feestvandegeest.nl 

mailto:drs.jdehaan@gmail.com
https://feestvandegeest.nl/
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Bericht voor eindexamenkandidaten en hun ouders 

Doe jij of doet je zoon/dochter dit jaar eindexamen?  

Spannend, heel veel succes gewenst!  Wij leven graag met je mee.  

Geef daarom je adres door aan Ageeth Kroon.   

E-mail:  kroonageeth@gmail.com  Tel: 0657149944 

Taizé-Viering – zondag 29 mei  

Zondagavond 29 mei is er een Taizé-Viering in de Petrakerk 

Het thema is: De Heilige Geest .  We beginnen om 19:00 uur en na 

afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee. 

En verder….  

• Is Peter van Krugten contactpersoon voor De Open Hof 

in de werkgroep ‘PGV helpt Oekraïne’. Als u mee wilt 

doen, dan kunt u zich bij hem aanmelden. Hij is te 

bereiken via pjvanKrugten@hetnet.nl  of 06 26346439.   
 

• 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  
 

• 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. Ga 

zodra u in kunt loggen maar eens rustig ‘snuffelen’ op de website. 
 

• 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). 
 

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

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

• 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 

  

mailto:kroonageeth@gmail.com
mailto:pjvanKrugten@hetnet.nl
http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/gemeenteleden
http://www.de-open-hof.nl/agenda
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
https://www.istockphoto.com/nl/foto/honingbij-met-facetogen-gm1176338416-327927321
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 22 mei 09.30 Ds. John Boogaard Wijkkerk De Open Hof 

Zo 22 mei 09.30 
Kinderoppas en kinderneven-
dienst (géén 12-plusgroep). 

Wijkkerk De Open Hof 

Di 24 mei 14.00-16.00 De Open Hof Soos Wijkkerk De Open Hof 

Wo 25 mei 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 25 mei 09.30-11.30 Creagroep De Open Hof Wijkkerk De Open Hof 

Do 26 mei 08.15 
Hemelvaartsdag  
Fietstocht naar De Meent 

Start om 8.15 uur 
vanaf de  Petrakerk 

Do 26 mei 09.30 

Hemelvaart - Openluchtdienst 
- gehele PGV (De Open Hof en 
ZuidWest) - Ds. Coby de Haan 
en drs. Ramon Pol 

De Meent,  
Grote Beer 10 

Zo 29 mei 09.30 
Doopdienst  
Ds. John Boogaard 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 29 mei 09.30 
Géén kindernevendienst, 
kinderoppas en 12-plusdienst.  

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 29 mei 19.00  Taizé-Viering Petrakerk 

 

 

 

 

 

  
 

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/

