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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 42 - week 13/2023  

Zondag 26 maart 2023 - 5e zondag van de 40-dagentijd. 

De kleur van de antipendia:  Paars - de kleur paars staat voor soberheid, inkeer,  

verootmoediging en ook bezinning. We leven hierin toe naar Pasen 

 
Kerkdienst    

 
 

 

Bij de dienst  

Wij hadden in onze vorige achtertuin (we zijn net verhuisd) een druif. Hij deed het 

ieder jaar en er zaten ook ieder jaar weer druiven aan, ondanks dat ik er weinig 

aandacht aan gaf. 

Israël wordt in de Bijbel vergeleken met een wijnstok en ook wel met 

een wijngaard. Nu is de tekst voor deze zondag (Markus 12:1-12) niet 

het bekende ‘Ik ben de ware wijnstok’ – maar het gaat wel over 

wijnbouwers. En ook over vruchten dragen.  

De wijnbouwers hebben blijkbaar niet zo’n zin om vruchten te 

dragen. En als de zoon van de eigenaar langs komt, dan doden ze hem.  

Jezus vertelt deze gelijkenis aan de machthebbers van het Israël van die dagen.  

Wat zou deze gelijkenis ons vandaag te zeggen hebben?  

Drs. P. de Koning 

Van de bloemencommissie  

Het thema  voor de opbouw van de bloemschikking op weg naar Pasen 

is dat van de PKN-40-dagenkalender: ‘Uit liefde voor jou’   

5e zondag: Johannes 11:1-4, 17-44  

 Cirkel vol 

 Ogenschijnlijk dode bloemen 
 Zijn levende herinneringen 
 Liefde voor jou  

Schikking bij de 4e zondag: 

Oculi – Open Ogen 

 Zien, kijken, 

Gezien worden 

 Wie ben jij 

 Geworden? 

Zondag 26 maart - 10.00 uur  

Voorganger: Drs. P. de Koning, Heteren 

Organist: Erik Westerhout 

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (géén 12-plus) 
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Van de kindernevendienst 

Dag allemaal, we hebben al 4 luikjes van het kerkraam geopend. 

Zondag openen we het 5e luikje en komen zo steeds dichter bij 

Pasen. We zingen natuurlijk het projectlied.  

Deze week gaat het over Matteüs 16: 13-17 en 20-21: Jezus vraagt aan de 

leerlingen wie Hij volgens de mensen is. 

Met de kinderen van 4-8 jaar denken we na over de 

woorden van Petrus dat Jezus de Messias en de Zoon van 

God is. Op een werkblad plakken we plaatjes die echt bij 

Jezus passen. De oudere kinderen richten zich op Jezus die 

aan zijn leerlingen vraagt wie Hij volgens de mensen is en 

maken daarna een puzzel door goed naar een lied te luisteren.  

Het filmpje van het projectlied ‘Wie zeg jij dat Ik ben’ kun je 

zien en meezingen als je op het plaatje hiernaast klikt.  

 

Van de Diaconie 

Collectedoelen voor zondag 26 maart: 

• 1e collecte: KiA – Werelddiaconaat - Bangladesh  

• 2e collecte is voor de Kerk  

De 1e collecte op 26 maart is voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer 

doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er 

bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor 

jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale 

partnerorganisaties 300 jongeren naar werk 

begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, 

bijvoorbeeld als elektricien of 

computerspecialist, en krijgen daarnaast training in 

ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen 

bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van deze 

collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in 

Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte 

of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen 

voor jongeren Bangladesh. Hier vindt u meer informatie. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/bb_projectlied_veertigdagentijd_2023_video_lyrics%20(360p).mp4
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Van de 40-dagencommissie 

Update 40-dagenproject 

Wat gaat het goed, de nieuwe 
tussenstand is € 1500,-. Dank jullie wel daarvoor!  

Voorjaarsmarkt en ophalen bestellingen 

A.s. zaterdag 25 maart tussen 10.00 en 12.00 uur heten we u 

van harte welkom op de voorjaarsmarkt op het plein bij de 

Open Hof. Dit is ook het moment om uw bestelde violen, eieren 

en paasbroden op te halen.  

Er zijn diverse kraampjes met o.a. verkoop van eigen gemaakte 

cakes, noten, boeken, koffie/thee met wafel, paaseitjes, stekjes, 

de Creagroep, Bliss to Shine en nog losse verkoop van violen, 

eieren en paasbroden.  

En natuurlijk is er ook de LAN party van de 12+  en  

hun inloopspreekuur voor al uw computer- en  

gamevragen. Geen vraag is te gek!   

(Klik op de afbeelding voor hun gave promotiefilmpje!) 

Brengen van de cakes, boeken e.d. kan op vrijdagavond 24 maart tussen 18.30 en 

19.30 uur of zaterdagochtend 25 maart tussen 9.00 en 10.00 uur in de Open Hof in 

te leveren. 

Sponsorloop jeugd zondag 26 maart 

Na de dienst wordt de sponsorloop gehouden bij het Dierenkampje in 

het Dragonderpark ca. 11.30 uur. We nodigen u van harte uit om de 

jeugd aan te moedigen en bij goed weer wordt voor koffie gezorgd. 

Aanmelden pubquiz 

In teamverband vragen beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. 

De pubquiz is op vrijdag 31 maart en begint om 19.45 uur. Een heel 

gezellige avond voor jong en oud!  Er zijn al bijna 60 aanmeldingen en in 

de zaal kunnen er wel 100!  Dus….vorm een team van max. 5 personen met familie, 

vrienden, buren, collega’s, sportmaatjes etc. en meldt u dit weekend nog aan!!    

Voor aanmeldingen, meer informatie of vragen, spreek ons aan bij de 40-dagentafel 

in de kerk of neem contact met ons op via 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. 

Graag tot ziens en een hartelijke groet namens de 40-dagencommissie 2023 

mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/kerkLANtrailer.mp4
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Een terugblik op de afgelopen week 

Natuurwandeling 

Onder leiding van Foppe hebben we een 

heerlijke en interessante wandeling gemaakt 

en wat was het lekker weer! 

Lentewandeling  

We hebben met z’n achten heerlijk gelopen. 

Af en toe miezerde het, maar het was goed te 

doen. We zijn naar de RK kerk aan de 

Nieuweweg 

gelopen en 

tegenover de 

kerk het oude kerkhof bezocht. Dit kerkhof was bij 

een aantal niet bekend. Daarna bij Hans 

koffiegedronken met lekkere kruidkoek van Ada. We 

kijken terug op een mooie wandelmorgen. De 

laatste lentewandeling van 28 maart start ook weer 

bij De Open Hof om 9.30 uur. 

 

Paaskaars maken 

Dinsdagmiddag zijn er mooie paaskaarsen gemaakt 

o.l.v. Joke en ieder exemplaar is uniek. Zou u dat 

ook een keer willen doen? Er zijn nog een paar 

plekken vrij op dinsdagavond 28 maart. We 

beginnen dan om 19.30 uur. Stuur uiterlijk zaterdag 

een mail naar de 40-dagencommissie. 

40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Creagroep De Open Hof 

Mis onze voorjaarsmarkt niet…. een veelheid van artikelen die we 
gemaakt hebben op de crea-ochtenden en zo veel meer. Bent u 

verhinderd, dan staat zondag  de verkooptafel ook weer in de gang.        
Een mooie gelegenheid om nog even te kijken en wie weet vindt u nog 

iets om de paastakken te versieren of een mooi Paashoekje te maken met 
bijvoorbeeld  kaarsen. Diverse eiermandjes, paaskuikens en -haasjes gaan graag 
naar een gezellige huiskamer. Alle opbrengsten zijn voor Bliss to Shine!  

mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Impressie van de Groene Zondag 19 maart in De Open Hof 

Na de dienst en het koffiedrinken waren een aantal activiteiten 

georganiseerd, waaraan meegedaan kon worden. Naast het 

napraten over de overdenking tijdens de dienst en de 

inspiratiesessie ‘Eenvoudig Leven’, waar veel belangstelling voor was, laten enkele 

foto’s iets over een aantal activiteiten zien: 

Roy had in de gymzaal weer een leuk en uitdagend 

parcours uitgezet voor de kinderen waar hij d.m.v. een 

spel recycling onder de aandacht bracht. 

Een interessante film van de dieren op de Utrechtse 

Heuvelrug werd vertoond in de kerkzaal. De maker van de film, actief bij het IVN, 

gaf er een interessante uitleg bij. In de film was te zien, dat het 

wegwerpen van afval serieuze consequenties 

kan hebben voor de dieren in de natuur 

zonder dat dit beseft wordt.  

Na de film konden nestkastjes en insectenhotels worden 

gebouwd met de bedoeling dat deze op een later moment door 

de 12+ groep in de omgeving worden opgehangen.  

Door een groep creatievelingen is een prachtige 

collage gemaakt van een droomtuin, die in de gang 

naar de consistorie is opgehangen. 

In zaal De Hof werden heerlijke 

vegetarische hapjes gemaakt.  

De Groene zondag werd beëindigd met een 

gezamenlijke lunch, waar we ons de soep, salades en 

vegetarische sandwiches  heerlijk lieten smaken aan 

de gezellig gedekte tafels, waaraan ongeveer  

60 personen deelnamen. 

We kunnen terugzien op een mooie bijeenkomst met  duurzame ontmoetingen. 

Passion 40-daagse – zaterdag 25 maart - met Paaswake bij verlicht kruis en Concert        

19.00-22.00 uur - Paaswake - Plein bij De Open Hof  

20.00-21.45 uur - Chapter4  - Wijkkerk De Open Hof   

Het concert gaat door!! Mis het niet, bestel kaarten à € 10,- / € 5,-

(kinderen) via https://zingenindekerk.nl/evenementen/chapter4-

veenendaal/bestellen/   

https://zingenindekerk.nl/evenementen/chapter4-veenendaal/bestellen/
https://zingenindekerk.nl/evenementen/chapter4-veenendaal/bestellen/
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Lectio Divina 

Maandag 27 maart – 19.00-19.35 uur – De Open Hof – o.l.v. Wendy. 

Lectio Divina: langzaam, aandachtig en indringend een paar verzen 

lezen in de Bijbel en daar stil over zijn. Met elkaar, maar toch alleen 

met je eigen gedachten, gebed, stilte.  Probeer het eens, ervaar of 

het iets voor je is.  Contact:  Wendy van Schelven, e-mail: wendy@van-schelven.nl     

Paaszangavond in De Open Hof 

Zondag 9 april is er weer 'samen zingen op zondagavond' in  

De Open Hof. Het is dan Pasen: "De Heer is waarlijk opgestaan." 

Liederen als "Daar juicht een toon, daar klinkt een stem", "Christus 

onze Heer verrees", "U zij de glorie", en vele anderen, zullen worden begeleid op 

orgel, piano en trompet. Zo willen we, met honderden mensen uit tal van 

verschillende kerken en gemeenten, onze God de lof toezingen!  

We beginnen 19.30 uur en verwachten ca. 20.50 uur af te ronden. Halverwege is er 

een korte koffie/theepauze, tijd voor ontmoeting in een gezellige sfeer.  Welkom! 

PGV - V.I.S. activiteiten 

Alle activiteiten voor winter en voorjaar 2023 staan niet alleen in de 

V.I.S. flyer, maar vindt u ook in de agenda op onze website.  

Zondag 2 april -ná de kerkdienst en de koffie  

Korte wandeling bij Ereveld Grebbeberg  

Voorafgaand aan de speciale dagen 4 en 5 mei 

gaan we naar de Grebbeberg, naar de parkeerplaats naast 

het Ereveld (militaire begraafplaats). Het plan is om - mits 

droog weer -  aansluitend aan de kerkdienst (die begint dan 

om 9.30!) én na de koffie naar de Grebbenberg te gaan en 

daar rond 11.30 / 11.45 eerst een korte wandeling te maken 

naar de kazematten en de loopgraaf.  

Hierbij zal de voormalig beroepsmilitair 

Herman van Ingen ons vertellen over de oorlogshandelingen 

in de meidagen van 1940. Hij is weliswaar lang na de oorlog 

geboren, maar goed op de hoogte van wat daar is gebeurd.  

We eten hierna gezamenlijk een broodje en drinken wat bij de 

parkeerplaats. We gaan daarna nog naar het ereveld en het 

bezoekerscentrum (mits open).   

mailto:wendy@van-schelven.nl
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Programmaflyer-VIS-voorjaar-2023-1_3.pdf
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/kerkLANtrailer.mp4
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Geef bij de aanmelding aan of je wél of niet over een auto beschikt. Je hoort nog 

hoe we het een en ander gaan organiseren, omdat het logisch is om te carpoolen 

vanaf de Open Hof.   Wil je je echt vóór 26 maart opgeven, want dan weten we ook 

of het door zal gaan én voor hoeveel personen we een (eenvoudige) lunch moeten 

klaarmaken.  Deze activiteit is ook interessant voor kinderen van de 

basisschoolleeftijd en ouder.  We vertrekken na de koffie om 11.15 uur vanaf 

Wijkkerk De Open Hof.  Kosten: € 5,- Aanmelden bij: Corinne Kleter -

corinnekleter@outlook.com  of Ada Coppoolse - adacoppoolse@gmail.com 

 Zondag 26 maart – 19.30-20.00 uur – Petrakerk 

Viering  in de stijl van Taizé  

Thema: De dood voorbij. Leef!  Meditatie door zingen, 

Bijbellezen, gebed, stilte en aansteken van kaarsen. 

Woensdag 29 maart – 20.00 uur – Trefpunt 

Beelden van Jezus in de Passietijd 

Kunsthistoricus en beelden kunstenaar Marijke van Dijk neemt u 

mee op ontdekkingstocht door bijna 2000 jaar kunstgeschiedenis. 

Donderdag 13 april – 20.00-21.30 uur – Petrakerk 

De poppenspeler van Warschau - Een muzikale vertelvoorstelling 

door Trio Wilde Eend over de joodse jongen Mika aan het begin van 

de tweede wereldoorlog (geschikt voor 12+). Hier meer informatie. 

En verder….   

• Zijn we erg blij met de uitbreiding van de weekinfo-redactie! Op de oproep van 

onze scriba  reageerde Anneke van de Haar en zij is nu druk bezig om zich in te 

werken. Een best pittige klus, maar…. ze heeft er plezier in en dus zullen er na 

verloop van tijd ook weekinfo’s van haar hand verschijnen.       Super, Anneke!! 
 

• Beginnen de kerkdiensten volgende week zondag 2 april weer om 9.30 uur! 
  

• Staan alle plaatjes en Bijbelteksten én de tekst en het filmpje van het projectlied 

van het 40-dagenproject van de kindernevendienst op onze website 
 

• Zijn we nog steeds benieuwd naar de talenten van onze gemeenteleden!!  

Fijn als iedereen de enquête invult! Het kost echt maar een paar minuten en… 

alleen al het doorlezen ervan is erg informatief.  Dus… klik op de link om naar de 

enquête te gaan: Talenten enquête de Open Hof   Vul hem in en….  top ook als 

ook gezinsleden en huisgenoten hem invullen.         

mailto:corinnekleter@outlook.com
mailto:adacoppoolse@gmail.com
https://www.de-open-hof.nl/poppenspeler-warschau?ldate=2023-04-13
https://www.de-open-hof.nl/40-dagenproject-knd-23/
https://forms.office.com/e/Zx95ZsPR7J
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Za 25 mrt 10.00-12.00 Voorjaarsmarkt Plein bij De Open Hof 

Za 25 mrt 11.00-19.00 LAN-party 12-Plus De Open Hof 

Za 25 mrt 19.00-22.00 Paaswake bij verlicht kruis  Plein bij De Open Hof 

Za 25 mrt 20.00-21.15 Concert Vocalgroep Chapter4 De Open Hof 

Zo 26 mrt 10.00 Drs. Peter de Koning, Heteren De Open Hof 

Zo 26 mrt 10.00 Kindernevendienst en -oppas De Open Hof 

Zo 26 mrt 11.15 Sponsorloop kids  Dierenkampje 

Zo 26 mrt 19.30-20.00 Taizé-viering  Petrakerk 

Ma 27 mrt 19.00-19.35 Lectio Divina De Open Hof 

Di 28 mrt 09.30-11.30 Lentewandeling Start bij De Open Hof 

Di 28 mrt 09.30-11.30 Creagroep De Open Hof De Open Hof 

Di 28 mrt 19.30-21.00 Workshop Paaskaars  De Open Hof 

Di 28 mrt 18.45-19.45 Club De Open Hof-groep 6,7,8 Clubruimte De Open Hof 

Wo 29 mrt 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 29 mrt 20.00 (V.I.S.) Beelden Jezus passietijd Trefpunt, Dennenlaan 5 

Wo 29 mrt 18.30-19.30 Club De Open Hof-groep 3,4,5 Clubruimte De Open Hof 

Do 30 mrt 18.00-19.00 (V.I.S.)  Sobere soepmaaltijd  Trefpunt, Dennenlaan 5 

Vrij 31 mrt 19.45-21.45 Pubquiz De Open Hof 

Za 1 apr 10.00-12.00 
Workshop 
Paasbloemstuk  

De Open Hof 

Zo 2 apr 08.00-09.00 Paasontbijt De Open Hof 

Zo 2 apr 09.30 uur Palmpasen  - Ds. R. van Laar De Open Hof 

Zo 2 apr 10.00 12-Plus -nevendienst en -oppas De Open Hof 

 
 

 

 

 

Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo uiterlijk woensdagavond  19.00 uur 

naar:   weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl   

* De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

* 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 

* Prot. Gem. Veenendaal:       www.pkn-veenendaal.nl  

 

https://www.de-open-hof.nl/_40-da__lan_party_12_2b_en_inloopspreekuur?ldate=2023-03-25
https://www.de-open-hof.nl/passionconcert-en-verlicht-kruis?ldate=2023-03-25
https://www.de-open-hof.nl/passionconcert-en-verlicht-kruis?ldate=2023-03-25
http://www.de-open-hof.nl/lectio-divina/
https://www.de-open-hof.nl/_40-da__lentewandeling_1?ldate=2023-03-21
https://www.de-open-hof.nl/beelden-van-jezus?ldate=2023-03-29
https://www.de-open-hof.nl/soepmaaltijd-4?ldate=2023-03-30
https://www.de-open-hof.nl/_40-da__workshop_paasbloemstuk?ldate=2023-04-01
https://www.de-open-hof.nl/_40-da__workshop_paasbloemstuk?ldate=2023-04-01
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://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.pkn-veenendaal.nl/

