Weekinfo De Open Hof
2e jaargang - nummer 16 - week 39/2022
Zondag 25 september 2022
De kleur van de antipendia: Groen - Het is de kleur van de groei – ook in
geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen.
Kerkdienst Zondag 25 september - 09.30 uur (vanaf volgende week om 10.00 uur)
Voorganger:
Organist:
Met ook:
En er is:

Mevr. Rianne Bogerd - Looijen
Erik Westerhout
Kerkband JOY
Kindernevendienst en kinderoppas (géén 12-Plus)

Bij de dienst
Zondag lezen we Psalm 5.
Het is niet een hele bekende psalm, maar er zit veel moois in!
We gaan ontdekken hoe deze psalm ons gebed en leven kan inspireren.
Het begin van de psalm roept het uit naar God.
Een luide schreeuw richting de hemel of een zacht gefluister.
In ieder geval een intens gebed om hulp.
Misschien wel een beetje zoals op een van de foto’s.
Allerlei verschillende situaties in ons leven kunnen
datzelfde gevoel bij ons oproepen.
Wat deed de schrijver van deze psalm zo op de
knieën vallen? Is er nog iets van vertrouwen?
En waar leidt zijn gebed toe?
Tot zondag!
Rianne Bogerd-Looijen
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Van de kindernevendienst
Deze zondag hebben we het over het laatste gedeelte van
Jozef en zijn broers. Genesis 44:18 - 45:15 staat centraal:
Juda vertelt over het verdriet van Jakob, en Jozef maakt zich
bekend aan zijn broers.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op
Jozef die zich bekendmaakt aan zijn broers, en op
de heftige gevoelens die daarbij horen.
We gaan hier over knutselen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op
Juda die zichzelf als slaaf aanbiedt in de plaats van
zijn broer Benjamin: hierdoor weet Jozef dat zijn
broers veranderd zijn. We gaan een quiz doen over broers en zussen uit de Bijbel.

Van de Diaconie
Collectedoelen voor 25 september:
•
•

1e collecte is voor de Diaconie
2e collecte is voor de Kerk

Geven aan de collectes
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
Mobieltjes inleveren voor het goede doel!!
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld
waard zijn. Daarom hebben we in De Open Hof een inzameldoos
neergezet. Ook lege cartridges mogen daarin.
De doos staat bij de piano in de gang. Wij hopen dat u allemaal
mee wilt doen met deze actie en uw kasten na gaat kijken of u
iets voor ons heeft. De opbrengst is voor Kerk in Actie!
Autovervoer voor De Open Hof
Voor wie niet zelf naar de kerk kan zijn er gemeenteleden die u met
plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar
Ria van de Haar (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.
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Voedselestafette 2022!!

De gehele maand oktober gaan we als PGV
Veenendaal producten inzamelen voor de
Voedselbank. Dat is hard nodig in deze tijd.
Helpt u mee de voorraad van de Voedselbank aan
te vullen? De boodschappenlijstjes en tassen
liggen vanaf 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 maandag- en
woensdagmorgen tussen 9.00 en
12.00 uur afgeven 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.
Doet u ook mee?

Van de Kinderoppas
Gezocht: vrijwilligers voor de kinderoppas!
Wie lijkt het leuk om af en toe op de allerkleinsten van onze
gemeente te passen tijdens de kerkdienst? Er zijn niet heel veel kleintjes, maar ze
zijn wel heel leuk, dus alle reden om je aan te melden!
We zoeken het liefst mensen die vast op het rooster willen. Je bent dan ongeveer
1 keer per maand aan de beurt. Uiteraard gebeurt dit in overleg.
Daarnaast zoeken we ook mensen die in de invalpoule willen.
Omdat er momenteel maar weinig oppassers zijn is het ook
kwetsbaar en kunnen we niet garanderen dat er elke week
kinderoppas is. Daarom zou het fijn zijn als we in geval van
ziekte de invalpoule kunnen benaderen.
Interesse? Meld je bij kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van Kerk Binnenstebuiten
Nieuwe bodywarmers
Heeft u ze gezien? Tijdens de dienst op
11 september? We hebben in totaal 24
bodywarmers in verschillende maten
aan kunnen schaffen. Mooi en lekker warm.
Iedereen
die ons helpt bij de diverse acties in de wijk is zo
herkenbaar als horend bij Kerk Binnenstebuiten.
En dat was voor het eerst te zien afgelopen maandagavond, 19 september,
waarbij er veel helpers waren tijdens de vele feestelijkheden op de…
Lampegietersavond
Na afwezigheid van een paar jaar werd de Lampegietersavondoptocht vanaf het
Ronde Erf weer in ere hersteld. De werkgroep Kerk Binnenstebuiten heeft deze
avond met de 12-plusgroep en andere gemeenteleden georganiseerd.

Het was een vrolijke optocht, en een heel geslaagde avond. Het werd een feest
voor de wijk, waarin we als kerk de verbinding konden creëren!
Er zijn meer dan 230 kinderen gekomen! De jongeren van de 12-plusgroep hebben
zich fantastisch ingezet bij het schminken, het begeleiden van de kinderen bij de
spellen, de springkussens en het uitdelen van de snoep en warme chocolademelk.
Ook waren ze actief als jury. Best lastig maar….. ze hebben het uitstekend gedaan!
De CREAgroep heeft de snoepzakjes gemaakt! Door ieders bijdrage werd het een
heel mooie avond! Bedankt allemaal!! Werkgroep Kerk Binnenstebuiten
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Help ook mee voor Oekraïne!!
De situatie in de Oekraïne is nog steeds niet goed.
Veel inwoners zijn gevlucht en hebben alles achter
moeten laten. Ook in Polen zijn er veel vluchtelingen.
Op 11 oktober hoopt Jeroen Nagtegaal daar naartoe
te gaan met een bus vol hulpgoederen, maar de bus
zit nog lang niet vol.
Wat is er nog nodig?
•

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

Het zou echt fantastisch zijn als je hen kunt helpen de bus vol te krijgen!
Goederen kunnen 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 worden overgemaakt op: NL 20 RABO 0327 7723 95
t.n.v. J.A. Nagtegaal o.v.v. Oekraïne
Het zou echt geweldig zijn als het lukt om de bus helemaal vol te krijgen!
Alvast heel hartelijk dank voor jullie hulp!!
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Van PGV-Werkgroep V.I.S.
16 oktober is het wereldwijd Wereldvoedseldag, bedoeld
voor een betere voedselverdeling en tegen de honger.
Op vrijdag 14 oktober wordt er
voor beide wijken samen in het
Trefpunt een sobere 3 -gangenmaaltijd in dit kader
geserveerd, met als 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 of
Ada Westerink, ada.westerink@gmail.com, tel 0637243741

Van Werkgroep V.I.S. – De Open Hof
De film ‘Kapsalon Remy’ – dinsdag 27 september - De Open Hof

Opnieuw een avond waarin het thema " Dementie" onder de
aandacht wordt gebracht.
Deze film gaat over de tienjarige Romy, die iedere dag
tegen haar zin in naar oppas-oma Stine moet, die het
druk heeft met haar kapsalon en steeds vergeetachtiger
wordt. Als blijkt dat oma Alzheimer heeft, groeien de
twee dichter naar elkaar.
Deze film is erg geschikt om samen met tieners /
jongeren te kijken om het begrip rond Alzheimer te
vergroten. Als je ook je zoon of dochter mee wilt
nemen, dan is die heel hartelijk welkom.
Aanvang: 19.45 uur exact (koffie/thee vanaf 19.30 uur)
Kosten:
€ 5,00 (inclusief consumptie)
Contact: Corinne Kleter, corinnekleter@outlook.com
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V.I.S.- en andere activiteiten:
Zondag 25 september – 19.00 uur – Petrakerk, Dennenlaan 5
Viering in de stijl van Taizé: Meditatie door zingen, Bijbellezen,
gebed, stilte en het aansteken van kaarsen.
Thema: Levend water
Maandag 26 september – 19.00-19.35 uur – De Open Hof
Lectio Divina – Welkom! Probeer het eens, ervaar of het iets voor
je is. Contact: Arco & Mirjam de Leede: mirjam@arcomirjam.org
en Wendy van Schelven: wendy@van-schelven.nl / 06-20489508
Dinsdag 27 september – 19.45 uur – De Open Hof
Film ‘Kapsalon Remy’
Dinsdag 27 september – 20.00 uur – Trefpunt, Dennenlaan 5
Filosofisch Café
Thema: Vakantie vieren. Voor meer informatie gaat u naar:
www.de-open-hof.nl/fil-cafe_1?ldate=2022-09-27

En verder….
•

Beginnen met ingang van volgende week, zondag 2 oktober, de kerkdiensten
weer om 10.00 uur!! (M.i.v. van april 2023 dan weer om 9.30 uur)

•

Staat er een overzicht met alle V.I.S. activiteiten t/m december 2022 op de
website: www.de-open-hof.nl/vis-activiteiten-2022-2023/

•

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
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Agenda
Dag

Tijd

Omschrijving

Locatie

Zo 25 sept

09.30

Rianne Bogerd-Looijen - en JOY Wijkkerk De Open Hof

Zo 25 sept

09.30

Kindernevendienst en -oppas

Wijkkerk De Open Hof

Zo 25 sept

19.00

Viering in de stijl van Taizé

Petrakerk, Dennenlaan 5

Ma 26 sept 19.00

Lectio Divina

Kerkzaal De Open Hof

Di 27 sept

14.30-16.30

Soos De Open Hof

Consistorie De Open Hof

Di 27 sept

18.45-19.45

Club De Open Hof- groep 6,7,8 Clubruimte De Open Hof

Di 27 sept

19.45

(V.I.S.) Film: Kapsalon Remy

Kerkzaal De Open Hof

Di 27 sept

20.00

(V.I.S.) Filosofisch Café

Trefpunt , Dennenlaan 5

Wo 28 sept 09.00-09.30

Ochtendgebed

Kerkzaal De Open Hof

Wo 28 sept 18.30-19.30

Club De Open Hof - groep 3,4,5 Clubruimte De Open Hof

Zo 2 okt

10.00 uur

Zo 2 okt

10.00 uur

Zo 2 okt

10.00 uur

Prop. Rob van de Wetering
Wijkkerk De Open Hof
12-Plus, kindernevendienst en
Wijkkerk De Open Hof
kinderoppasdienst
Verkooptafel CREAgroep
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/
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