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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 3 - week 26/2022    

Zondag 26 juni 2022 – 2e zondag na Trinitatis 

De kleur van de antipendia:  Groen  

Groen staat symbool voor leven, natuur, groei, oogst en is ook de kleur van 

hoop, verwachting en toekomst: eens komt de grote zomer! 

 

Kerkdienst         

 

 

 

Bij de dienst 

Komende zondag gaan we verder met onze ‘wandeling door de tien woorden’, die 

pasgeleden, feitelijk met Pinksteren, begonnen is.  

We beginnen ook daarom zondag te lezen in vers 1 en 2 ván Exodus 20. Vooral ook 

om te benadrukken: dat ‘God al deze woorden sprak’, Hij dus ‘die Zijn volk uit 

Egypte, uit de slavernij redde’. Ja! Dat moet er wél bij worden gezegd.   

Want al de tien woorden die dan volgen, willen vooral dát benadrukken: dat ze vrij 

willen maken. Dat ze ons willen leiden op wegen van bevrijding! 

We lezen zondag Exodus 20, de verzen 1 tot en met 12. De eerste 5 geboden zou je 

kunnen zeggen. Maar de vraag is dan: is dat juist? Want: wat ís het eigenlijk het 

eerste gebod – en wat het tweede? En zo verder. Tel maar eens na!? 

Dat lijkt een rare, overbodige, theologische, wellicht zelfs theoretische vraag, maar 

dat is het niet! Het is zelfs best een spannende vraag, die Joodse geleerden anders 

beantwoorden dan bijvoorbeeld de calvinisten. En waarbij het antwoord dichterbij 

komt dan je wellicht denkt. Daar gaan we het zondag over hebben.  

Ook natuurlijk over ‘(goden)beelden maken, wat is dat en wat is daar erg aan? En 

hoe dat zit met ‘het 3e en het 4e geslacht’ die ter verantwoording worden geroepen. 

Hopelijk tot zondag!  

Ds. John Boogaard  

Zondag 26 juni - 09.30 uur  (online via Kerkdienstgemist.nl) 

Voorganger: Ds. John Boogaard  

Orgel: Gerard Rosier 

Vandaag is er géén 12-plusdienst, kindernevendienst en kinderoppas!
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Van de Kindernevendienst   

Hallo jongens en meisjes,  

Deze zondag is de laatste zondag van de maand en dus is er 

géén kindernevendienst.   

We kunnen jullie al wel vertellen dat we - ondanks dat we nog leiding tekort  

komen -  er vanaf juli weer voor gaan om élke zondag kindernevendienst te hebben.  

Dus ook op de laatste zondag van de maand! In de zomervakantie zelf gaat de 

kindernevendienst ook gewoon door, maar dan wel in één groep per zondag.  

Groep 1 t/m 8 zit dan dus bij elkaar.       

Alleen op 17 juli lukt het ons helaas niet om kindernevendienst te geven.  

Zoals aangegeven komen we nog wel leiding tekort, dus mochten er 

gemeenteleden zijn die het - net als wij - ook leuk vinden 

om met kinderen te werken, laat het dan weten via 

kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl of spreek 

één van ons even aan.   

Hartelijke groetjes van de leiding 

 

Van de Kinderoppas 

Volgende week zondag, 3 juli, is de laatste kinderoppas van dit 

seizoen. Tijdens de zomervakantie is er geen kinderoppas. Na de 

zomervakantie zijn de kleintjes weer heel hartelijk welkom.       

Ook wíj zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons leuke team van oppassers 

willen komen versterken. Kom even naar ons toe voor of na de dienst als je 

interesse hebt. Of stuur een mail naar kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl. 

Groetjes van de kinderoppas 

 

Van de Diaconie 

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 

 

mailto:kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
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Van de Commissie Mensenwerk    
Van harte aandacht gevraagd voor het VACATUREBORD. 
Daar zijn inmiddels al diverse kaartjes met hulpvragen in gezet. 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen en horen, is de nood hoog! 

We hopen dus écht dat jullie allemaal even de tijd nemen om de vacatures te 

lezen! Zit daar iets bij waarmee je mogelijk zou kunnen helpen? Neem het kaartje 

dan mee! Denk erover na en neem contact op om in ieder geval nog meer 

informatie te vragen. Dat zou alvast een begin kunnen zijn, en dan..  wie weet….?!  

Hoe mooi zou het zijn als we met zoveel mogelijk gemeenteleden een grotere 

of kleinere taak gaan verrichten, passend bij talenten en mogelijkheden. Dan 

brengen we samen het gemeente zijn echt in praktijk! 

Van Kerk Binnenstebuiten 

Goed bericht van het ‘Classicaal Fonds kleine investeringen’! 

Wij, van Kerk Binnenstebuiten, hebben een tijdje terug een 

‘verzoek tot bijdrage’ ingediend bij het ‘Fonds kleine 

investeringen’ van de Classis Utrecht. Dit met het oog op 

enkele toekomstige uitgaven ten behoeve van Kerk Binnenstebuiten.  

Op dit (uitgebreid toegelichte) verzoek kregen wij een positieve reactie, in die zin 

dat wij een subsidie toegewezen hebben kregen van maximaal € 750,00 op 

voorwaarde dat de eigen gemeente voor de helft van de kosten zou opdraaien.  

Wij zijn hier erg blij mee!! Op redelijk korte termijn (in ieder geval vóór september!) 

willen wij nu overgaan tot de aanschaf van 26 (in diverse maten) herkenbare  

‘Kerk Binnenstebuiten bodywarmers’ mét ons eigen logo daarop. De oude rode 

‘Dragonder Ontmoet’ polo’s voldoen niet meer. Wij willen immers graag bekend en 

herkend gaan worden aan onze nieuwe naam!  

Natuurlijk hangt daar een (best fors) prijskaartje aan. Daarom vragen wij - bij deze - 

aan jou (als je tenminste instemt met het idee achter Kerk Binnenstebuiten!) om 

een gift ten behoeve van Kerk Binnenstebuiten’! 

Help jij ons mee?  Maak dan je gift over naar:  NL70 RABO 0395 1388 68  

t.n.v. Protestantse Gemeente Veenendaal o.v.v. Kerk Binnenstebuiten. 

Heb je vragen of opmerkingen? Spreek ons gerust aan! 

Hartelijke groet, Erna, Erna, Ingrid, Jacolien, Lukas, Jaap en John  
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Gemeente-/Startzondag 2022 

Op 18 september is er weer onze ‘Gemeente-/Startzondag’!  

Wil jij /wilt u mee helpen denken en doen om deze bijzondere zondag 

méé vorm te geven / uit te werken, teneinde er met elkaar  een échte 

Gemeente-/Startzondag van te maken?  Mail of bel me dan even!  

Dank! Ds. John Boogaard  (0318 543990 - j.a.boogaard@ziggo.nl) 

Van Projectgroep GroeneKerk 

Met z’n allen gezellig  

een dagje Floriade? 

Op zaterdag 20 augustus pikken we u om 9.00 uur op bij DOH of om 09.30 uur bij 

ZW/Petra voor een busrit naar Almere, waar 

vrijwilligers van hun kerken ons opvangen en 

rondleiden over de Floriade.  

Na de gezamenlijke lunch gaan we op eigen 

gelegenheid verder rond, tot 16.00 uur.  

Omdat deze activiteit valt onder GroeneKerk is de 

lunch een “duurzame verrassing”. 

Opgeven kan door het passende bedrag voor vervoer + toegang + lunch (42,50 euro 

voor boven de 12 jaar en 35 euro t/m 12 jaar) over te maken aan: Diaconie Prot. 

Gemeente Veenendaal, NL14 RABO 0395 1389 06 o.v.v. Floriade. Meer informatie: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Uitstapje-Floriade-20-augustus.pdf  

 
Lectio Divina 

Het trage lezen van de ‘Lectio Divina’ 

‘In een tijd waarin alles snel moet, is het een uitdaging om te 

verlangzamen. Dat geldt zeker ook voor (...) ons lezen van de 

Bijbel. De spirituele leeswijze van de Lectio Divina kan ons 

daarbij helpen.’ (Jos Douma.) 

Maandag 27 juni is er weer ‘Lectio Divina’ - 19.00 tot 19.35 uur  - Kerkzaal De Open 

Hof. Voor meer informatie: ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl 

mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Uitstapje-Floriade-20-augustus.pdf
mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl
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En verder….  
 

• 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  

Of…… kijk gewoon even op het vacaturebord!!       
 

• Kunnen groepen die teamversterking zoeken bij de koster lege vacaturekaartjes 

halen. Gewoon doen!!       Even invullen en in het bord plaatsen. Want wie niet 

weet waar mensen voor worden gezocht, kan zich ook niet aanmelden!!       
 

• 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.   
 

• 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). 
 

• Staan daar al veel gemeenteleden, alleen… daarbij nog een aantal zonder foto! 

Het zou erg leuk zijn als op die lege plekjes foto’s komen te staan. U kunt ze zelf 

uploaden of naar de webmaster sturen (webmaster.openhof@pkn-veenendaal). 
 

• 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 

  

http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
mailto:pjvanKrugten@hetnet.nl
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/gemeenteleden
mailto:webmaster.openhof@pkn-veenendaal
http://www.de-open-hof.nl/agenda
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 26 juni 09.30 Ds. John Boogaard Wijkkerk De Open Hof 

Zo 26 juni 09.30 
Géén kindernevendienst, 
kinderoppas en 12-plusdienst.  

Wijkkerk De Open Hof 

Ma 27 juni 19.00-19.35 Lectio Divina Wijkkerk De Open Hof 

Wo 29 juni 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Zo 3 juli 09.30 
Ds. John Boogaard – 
Drempeldienst – met Joy 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 3 juli 09.30 
Kinderoppas, Kinderneven-
dienst en 12-Plusgroep 

Wijkkerk De Open Hof 

 

 

 

 

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/ 

* Info & Contact:        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/

