Weekinfo De Open Hof
1e jaargang - nummer 33 - week 4/2022
Zondag 23 januari 2022 – 3e zondag na Epifanie
De kleur van de antipendia: Rood - Rood is de kleur van het vuur. Deze kleur
wordt verbonden aan het vuur van de Heilige Geest. Daarom is bij vieringen waarin
de Heilige Geest een belangrijke rol heeft - zoals bij belijdenisdiensten en de
(her)bevestiging van ambtsdragers - de kleur in de kerk rood.
Kerkdienst

Zondag 23 januari 2022 – Bevestiging ambtsdragers - alleen
ONLINE – via Kerkdienstgemist.nl (link op de laatste pagina)
Voorganger:
Organist:

Ds. John Boogaard
Erik Westerhout

M.m.v.:

Muziekgroep JOY

Bij de dienst
Komende zondag is de zondag van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers.
Voor de namen: zie hierna! Gelukkig mogen daar, volgens de geldende regels,
(eindelijk) weer wat mensen bij zijn.
De muziekgroep ‘Joy’, waarvan twee leden meedoen met die (her)bevestiging,
zal haar muzikale medewerking verlenen, waar we blij om zijn!
Voor wat betreft de Bijbellezing gaan we komende zondag - in ieder geval voor
nog één keer - verder met het eerste Bijbelboek Genesis, als we gaan lezen over
Noach (Genesis 6 - 9) en over wat dan heet: de zondvloed.
Vanzelfsprekend zal ook de ‘Regenboog’ ter sprake komen
aan de hand van dé vraag:
Wat wil die ‘boog-in-de-wolken’ ons nu eigenlijk zeggen?
Benieuwd?
Tot zondag dan!
Ds. John Boogaard
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Afscheid en (her)bevestiging
We zullen afscheid nemen van Scott Beijer, José Engel, Yvonne Marijs en Jan
Ramaker als diaken, Jurrien Visser als jeugdouderling en Hans Wielink, als
ouderling met een bijzondere opdracht (voorzitterschap)
Herbevestigd zullen worden (voor 1 of meer jaren): Henny Bokje, als ouderling met
een bijzondere opdracht (scribaat), Wim van Heerdt en Koos de Mooij als
ouderling- kerkrentmeester, Arie Markerink en Marga Schoeman als diaken, en
Petra Visser als jeugdouderling,
Nieuw bevestigd zullen worden: Alie de Leeuw als diaken, Pieter Mol als ouderling,
en Johan Slok als ouderling met een bijzondere opdracht (voorzitterschap)

Van de Kindernevendienst
Beste kinderen, op deze
zondag lezen we uit Genesis
6 :9 -9:17. We lezen dat God
erg teleurgesteld is over hoe de mensen op
aarde leven zonder God. Hij laat de aarde
overstromen. Hij redt Noach en zijn gezin door
de Ark te bouwen. Vele soorten dieren mogen
mee in de Ark.
Voor de jongste kinderen richten we ons op de belofte van God en de regenboog.
Activiteit: maak met verschillende gekleurde ballonnen een mooie regenboog. Leg
een wit laken op de grond (schakel je familie in) en ga met de ballonnen in je hand
(samen) op het laken liggen (voor een witte muur staan kan natuurlijk ook). En leuk:
stuur je als dit lukt een foto naar kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl?
De oudste kinderen zullen zien dat Noach en zijn gezin lang moesten wachten en
geduld hebben tot de onder gelopen aarde weer droog werd.
Activiteit: een quiz met vragen uit Genesis, zoals: hoeveel dagen stond de aarde
onder water of hoelang bleef het regenen? Zo ontdek je meer over Noach.
Deze activiteiten en nog meer staan op het werkblad van vandaag:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/BB-23-01-2022.pdf
Tip : Op YouTube staan mooie filmpjes over de in Nederland nagebouwde Ark!
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Van de Kerkenraad
Maatregelen: Naar aanleiding van de adviezen van overheid en
landelijke PKN op 18 januari 2022 rondom corona heeft de kerkenraad
het volgende besloten:
•

•
•
•

In de kerkdiensten mogen weer een beperkt aantal mensen worden
toegelaten. Bij alle verplaatsingen is een mondkapje verplicht. In de dienst
mag ingetogen gezongen worden.
Wie aan de beurt is om de kerkdienst te bezoeken krijgt een uitnodiging via
kerktijd.nl
Activiteiten voor de jeugd zullen voor zover mogelijk binnen de geldende
coronaregels weer worden opgestart
Ook overige activiteiten en vergaderingen mogen weer plaats vinden in de
kerk, voor zover dit mogelijk is binnen de geldende regels van het RIVM

We hopen dat dit een start mag zijn van weer steeds meer mensen in de kerk!

Van de Diaconie
De 1e collecte van deze zondag is bestemd voor
Missionair Werk - Kerk in, van en voor het dorp
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van
betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun
omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar
iedereen welkom is, of met een moestuin voor de
hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch
mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen
aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het
kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon,
nodigt uit tot verstilling.
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de
Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het
hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage
over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari.
Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
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Geven aan de collectes
U kunt op meerdere manieren geven aan de collectes van De Open Hof.
Een overzicht (met links naar handleidingen) vindt in onderstaande pdf:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf

De scriba aan het woord - update
De laatste tijd heeft u in de weekinfo en op de website (regelmatig) kunnen lezen
dat de kerkenraad op zoek is naar een notulist. Afgelopen week heeft de scriba zélf
een oproep gedaan. Heeft u die gezien of ….. misschien gemist? U kunt hem
teruglezen op: www.de-open-hof.nl/kr-zoekt-notulist/
De scriba laat weten:
Dan nu de stand van zaken. Slechts 1 persoon reageerde op de
oproep, en wel iemand die al heel wat taken binnen de kerk doet,
maar in geval van nood wil overwegen deze taak er (gedeeltelijk)
bij te nemen. Ik hoop heel erg, dat er nog iemand is die alsnog gaat reageren ….
naar Henny Bokje 0318 500807 of scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Actie Kerkbalans is van start gegaan!!
15 t/m 29 januari 2022
U heeft, als het goed is, de flyer, het toezeggingsformulier voor de
vrijwillige bijdrage met op de achterkant meer informatie en een
antwoordenvelop in uw brievenbus gekregen afgelopen week.
De antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone
brievenbus gedaan worden. Maar om kosten te sparen hebben
we een aantal adressen waar u de envelop in de bus kunt doen
(de adressen staan op de achterzijde van het formulier).
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie!

Club De Open Hof
Hallo jongens en meisjes! We gaan weer starten met de clubs in
onze eigen clubruimte in De Open Hof.
Dinsdag 25 januari:
Woensdag 26 januari:

18.45 - 19.45 uur
18.30 - 19.30 uur
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Groep 6 t/m 8
Groep 3 t/m 5

Van de 12-Plusgroep
Op zondag 16 januari kwamen
de 12-plussers bij elkaar
in de gymzaal voor een
sportieve bijbelquiz. Omdat we sinds de
versoepeling nog niet wisten wat er
mocht in de kerk voor jongerenwerk,
maar sporten wel, hebben we de
gymzaal gebruikt. Roy had een circuit
aangelegd en verzorgde de meeting.
We boffen met dit multifunctionele
gebouw. En met Lukas, die het op korte
termijn mogelijk heeft gemaakt.
Het was fijn elkaar te ontmoeten!

Handen uit de mouwen
Wilt u / wil jij ook de handen uit de mouwen steken voor ons aller
Wijkgemeente De Open Hof? Informatie over allerlei vacatures en
hulpvragen: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
De Kerkenraad zoekt een notulist - het College van Diakenen een secretaris – er
zijn diakenen en kerkraadsleden nodig – bezoekmedewerkers – leiding voor club,
kindernevendienst en oppas – uitbreiding van het beamteam – enz. enz.
Nog eens terugzien
Op onze website staat een informatieblokje waarin u linkjes vindt
naar allerlei items. Filmpjes, liedjes, terugblikken, bijdragen van het
Pastoresteam, bloemschikkingen, (V.I.S.) activiteiten (‘Lessons and
Carols’) en diensten (Kerstnachtdienst met de pdf ‘Gods Radical Quiet Revolution,
en de Kinderkerstviering). Klik hier: www.de-open-hof.nl/nog-eens-terugzien/

Van de kindernevendienst
Hallo jongens en meisjes, groot en klein! De werkbladen die
bij de verhalen horen, kunnen jullie voortaan vinden op de
website. Handig voor als je er nog eens naar wilt kijken of
eruit wilt werken. Ga naar: www.de-open-hof.nl/kindernevendienst-2022/
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Rondom de PGV V.I.S. activiteiten:
De flyer met daarin de activiteiten van januari t/m juni 2022 staat
online op de website. U kunt hem ook hier inzien:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/VIS-flyer-jan-juni-2022.pdf
•

Het Filosofisch Café van donderdag 20 januari is uitgesteld tot 16 februari

•

De Taizéviering van zondag 23 januari in de Petrakerk gaat niet door.

•

De Butler (Film) van maandag 24 januari in De Open Hof gaat niet door.

PGV Veenendaal App
Uw eigen kerk op uw telefoon en tablet!! Een besloten, veilige app
die alleen door gemeenteleden van de PGV beschikbaar is.
Meer informatie: www.de-open-hof.nl/pgv-app/ Handleiding (nog te completeren):
www.de-open-hof.n l/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf

En verder….
• Heeft Cindy weer een blog geschreven. Dit is te vinden in ‘Cindy’s blogs’ op
de besloten pagina ‘Onze wijkgemeente’ op de website van De Open Hof:
www.de-open-hof.nl/onze-wijkgemeente.
• Is het heel gemakkelijk een inlogcode aan te vragen: www.de-open-hof.nl/login/
• 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’ die u dan kunt zien met namen en foto’s van
gemeenteleden van De Open Hof. En zo een naam bij een gezicht te krijgen of….
een gezicht bij een naam (alleen zichtbaar voor leden van De Open Hof).
• Zou het top zijn als ook u uw foto daarbij wilt zetten zodat steeds meer duidelijk
wordt wie allemaal tot onze wijkgemeente behoren in de hoop én stellige
verwachting dat we op die manier steeds meer op elkaar betrokken raken.
• 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
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Agenda
Dag

Tijd

Omschrijving

Locatie

Zo 23 jan

10.00

Di 25 jan

18.45-19.45

Wo 26 jan

18.30-19.30

Zo 30 jan

10.00

Drs. Ramon Pol

Wijkkerk De Open Hof

Di 1 feb

14.30-16.00

Start Soos De Open Hof

Kerkzaal De Open Hof

Wo 2 feb

09.30-11.30

Start CREAgroep

Kerkzaal De Open Hof

Ds. John Boogaard – Joy
Bevestiging Ambtsdragers
Club De Open Hof
groep 6 t/m 8
Club De Open Hof
groep 3 t/m 5

Wijkkerk De Open Hof
Clubruimte De Open Hof
Clubruimte De Open Hof

Aanmelden via Kerktijd.nl
Aanmelden is éénmalig. Daarna draait u mee in het automatische
uitnodigingssysteem. Informatie: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd
Voor vragen rondom Kerktijd.nl mailt u naar: kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl

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/
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