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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 4 - week 27/2022    

Zondag 3 juli 2022 – 3e zondag van de zomer 

De kleur van de antipendia:  Groen  

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

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

 
Kerkdienst         

 

 

 
Bij de dienst 

Deze zondag is het weer de ‘Drempelzondag’! De zondag dat ‘kindernevendienst-

kinderen’ uit groep 8 afscheid zullen gaan nemen van de nevendienst. Na de zomer 

gaan zij immers naar het voortgezet onderwijs. Dit jaar hopen Jacob, Boaz en Fiene 

zo mee te doen in deze dienst en zullen zij in de dienst aan u worden voorgesteld.  

Bidt hen de zegen van de Heer toe. Hoe hun weg verder ook lopen zal!  

Muzikale medewerking wordt verleend door o.a. (een deel van) onze kerkband Joy! 

Voor wat betreft de Schriftlezing lezen we opnieuw uit de 

tien woorden (nu niet uit Exodus 20, maar uit 

Deuteronomium 5! Maakt dat uit… inhoudelijk? Ja dus!  

Hoe dan?), om in het bijzonder aandacht te besteden aan 

het 3e gebod: ‘De naam van de Heer niet ijdel gebruiken’.   

Een overbekend gebod. Maar.. wat betekent het.  

Iemand reageerde deze week spontaan, toen dat 3e gebod ter sprake kwam, met 

‘ah… niet vloeken’. Want dáár zou dat 3e gebod over gaan!  

Maar is dat zo? Wat is vloeken dan?  

En ook - een beetje ondeugend gesteld - wat is daar erg aan?  

Komende zondag gaan we het o.a. daar over hebben.  

Hopelijk tot dan!  

Ds. John Boogaard   

Zondag 3 juli - 09.30 uur - Drempelzondag      (online via Kerkdienstgemist.nl) 

Voorganger: Ds. John Boogaard  

Orgel: Wouter Wieldraaijer 

M.m.v.: Kerkband JOY 

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

In deze ‘drempeldienst’ nemen 

Jacob, Boaz en Fiene afscheid  

van de kindernevendienst om 

vervolgens de drempel over te stappen naar de  

12-Plusgroep.  Zij gaan namelijk naar het voortgezet 

onderwijs.        Jacob, Fiene en Boaz hebben muziek uitgezocht voor in de dienst  

en ze worden voorgesteld door middel van een PowerPointpresentatie.  

De nevendienst krijgt ook een feestelijk tintje, maar daarbij wordt wel het rooster 

van Bijbel Basics gevolgd: Handelingen 10:9-36 en 10:44-

48: de droom van Petrus over het laken met reine en 

onreine dieren en zijn ontmoeting met Cornelius, een 

Romein die de God van Israël vereert. Cornelius heeft er 

alles voor over om ook bij God te horen en Petrus gaat 

begrijpen dat het goede nieuws niet alleen voor Joden is. 

Tijdens de zomervakantie gaat de kindernevendienst gewoon door, maar dan wel in 

één groep. Groep 1 t/m 8 zit dus bij elkaar. Alleen op 17 juli lukt het ons helaas niet 

om kindernevendienst te geven.  

Zoals al eerder 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 kindernevendienst! 

Van de Kinderoppas 

Deze 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!  

mailto:kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van de Diaconie 

De 1e collecte deze zondag is bestemd voor  

Kerk in Actie - Diaconaat:   

Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning 

en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 

omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale 

voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven 

zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het 

Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 

informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor 

een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en 

als er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie 

voor mensen zonder papieren.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op : 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. Hulp ongedocumenteerden.  

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

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 

De Open Hof Soos   

Zomer Soos!  
In de maanden juli en augustus is, zoals we gewend zijn, de Soos weer 
uitgenodigd bij Corrie van Beek aan de Stationsstraat 63. We genieten 
dan van haar mooie en gezellige tuin. We zitten dus buiten. Met mooi 
en warm weer is er voldoende schaduw. Bij regen gaat het niet door. 

Vanaf dinsdag 5 juli is de Zomer Soos iedere dinsdagmiddag van  
14.30 - 16 uur. De Soos is geen besloten club, iedereen is welkom.  
Kom eens langs fietsen, proef de sfeer, geniet van de gezelligheid, 
drink een kopje thee of koffie mee en maak een rondje door de tuin. 

Vragen over vervoer: Hilde van Tergouw  Tel: 0318-510930  

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
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Creagroep De Open Hof 
Komende zondag is het de 1e  zondag van de maand en zoals u gewend 
bent, is dan ook de verkooptafel van de CREAgroep aanwezig. De 
CREAtafel staat vol met leuke en mooie producten die door het team 
van creatieve handen zijn gemaakt. Hoewel we nu een ‘zomerpauze’  
houden, zijn er nog voldoende artikelen die een verrassing kunnen 

bezorgen. Kom even bij ons kijken en wie weet vindt u iets dat u past.        

Van Kerk Binnenstebuiten 

We herhalen hier nog maar eens het goede 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 en uit te werken, om er zo - met elkaar  - een échte 

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

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

 

Kerkproeverij – 16 oktober 2022  

Weet je nog?  De Kerkproeverij?  Die zondag die van origine - 

in de Anglicaanse kerk - de ‘Back to Church Sunday’ wordt 

genoemd’?  Bedacht ooit door de Engelsman Michael Harvey, 

die leerde om aan kerkmensen eenvoudige vragen te stellen, zoals: ‘Waarom nodig 

jij eigenlijk geen mensen uit voor de kerkdienst?’ We heten – als gastvrije 

gemeente - mensen immers wel ‘welkom’ in het algemeen, maar..... nodigen we 

hen ook concreet uit?  ‘Hé.. heb je zin om mee te gaan naar de kerk’?  

Inmiddels heeft Harvey een aantal jaren dezelfde vragen op duizenden plaatsen 

gesteld aan honderdduizenden christenen. Als hij geen ontwijkende antwoorden 

krijgt, dan krijgt hij vooral ongemakkelijke antwoorden. Even doorvragen en dan 

komt de aap uit de mouw: we zijn bang voor afwijzing. Maar waarom zijn we 

angstig? Wat weerhoudt ons, enthousiaste gelovigen, ervan anderen uit te nodigen 

voor zoiets ongevaarlijks als een kerkdienst? 

In Nederland hebben we ook zo’n Back-to-Church-zondag. De 

‘Kerkproeverij’ genoemd. Dit jaar wordt deze gehouden – ook 

bij ons in de Open Hof - op zondag 16 oktober. Een gewone 

kerkdienst, maar waar wél wordt uitgelegd ‘wat we doen en 

waarom’. We stimuleren elkaar dan om -juist ook op die zondag- die mensen mee 

te nemen naar de kerkdienst die niet zo gewend zijn om daar te komen.  

Afijn, verdere informatie komt te zijner tijd.  

Voor nu zoeken we mensen (oud/jong/man/vrouw) die 

mee willen werken aan een leuk kort filmpje, dat moet 

gaan dienen als teaser - met het oog op die 16e oktober!   

Doe/denk jij mee?  Mail of bel me even! 

j.a.boogaard@ziggo.nl - 0318 543990   Dank!  

Ds. John Boogaard,  

  

mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl
mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl
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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 (35 euro 

t/m 12 jaar en 42,50 euro voor boven 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  

Liedboek mee – goed idee  

Als gemeentelid van De Open Hof neem ik iedere zondag m'n 

liedboek mee: ik vind het gewoon een fijn en vertrouwd iets. 

Bovendien, soms laat de techniek ons in de steek en komt een 

lied, óf te laat, of helemaal niet op de beamer. Juist dan is het wel 

zo handig je Liedboek bij de hand te hebben, toch...?!   

Neemt u / neem jij het een volgende keer ook mee?  

Ik zou zeggen:  Liedboek mee...? Goed idee...! 

 

 

Het Ochtendgebed 

Op woensdag 6 juli komen we van 09.00 - 09.30 uur samen voor het 

Ochtendgebed in de kerkzaal van De Open Hof. Dat is tevens de 

laatste keer vóór de zomervakantie.  Na de vakantie beginnen we 

weer op woensdag 24 augustus. Een mooie zomer gewenst! 

  

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Uitstapje-Floriade-20-augustus.pdf
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En verder….  
 

• Hebben Arco en Mirjam weer een gezellige en informatieve update geplaatst op 

hun website. Kijk op  https://www.divitiasupport.nl/australie-reis/ 
 

• 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 versterking zoeken lege 

vacaturekaartjes halen bij de koster. 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 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.  
 

• 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 informatie over de besloten PGV app op:  

www.de-open-hof.nl/pgv-app/ en de handleiding ook via: 

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 (en in de 

kerk kunt verkrijgen bij het welkomstteam). 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf 

  

https://www.divitiasupport.nl/australie-reis/
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/pgv-app/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

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 

Di 5 juli 14.30-16.00 Zomer Soos De Open Hof Tuin - Stationsstraat 63 

Wo 6 juli 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Zo 10 juli 09.30 
Ds. N. (Nico) van der Voet 
(Veenendaal)  

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 10 juli 09.30 
Kindernevendienst (géén oppas 
en géén 12-plus)  

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/

