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Weekinfo De Open Hof 
1e jaargang - nummer 34 - week 5/2022  

Zondag 30 januari 2022 – 4e zondag na Epifanie 

De kleur van de antipendia:  Groen  - de kleur van de nieuwe schepping. Lied 747: 

Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt, God zal op aarde komen, 

met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God 

zal zich openbaren in heel zijn creatuur. 

 
Kerkdienst         

 

 

 

Bij de dienst 

In het Evangelie van deze zondag horen we Jezus twee vragen stellen.  

Als eerste: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ en als tweede: ‘Wie zeggen jullie 

dat Ik ben?’ We voelen denk ik wel aan dat dit hele verschillende vragen zijn.  

Bij het beantwoorden van die eerste vraag blijven we zelf buiten schot. Vertellen 

wat ‘men’ allemaal over Jezus beweert is niet zo ingewikkeld.  

Maar die tweede vraag… dat is een spannende. Dat is de vraag naar ons eigen hart.  

Wie is Jezus voor mij… persoonlijk?   

Daarover – en over het prachtige antwoord dat  

Simon Petrus op deze vraag geeft – gaat het deze 

zondagmorgen in de preek.  Van harte hoop ik dat  

we samen mogen ontdekken waarom Jezus  

nu juist van Petrus’ antwoord zo blij werd.  

En dat ook wij ons dát antwoord steeds meer eigen mogen maken.   

Graag tot zondag! 

Drs. Ramon Pol 

  

Zondag 30 januari 2022 - met weer mensen in de kerk en online 

mee te vieren via Kerkdienstgemist.nl (link op de laatste pagina) 

Voorganger: Drs. Ramon Pol 

Organist: Gerard Rosier 

Collecten: 1e Diaconie – 2e Kerk 
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Van de Kindernevendienst   

Zondag staat Genesis 11:1-9 

centraal:  de mensen willen bij 

elkaar blijven wonen en ze bouwen 

een toren, de toren van Babel. Maar God is het hier 

niet mee eens en hij zorgt ervoor dat de mensen zich 

toch over de aarde verspreiden.  

Voor de kinderen van 4-8 jaar gaat het over het bouwen van de toren en de reden 

waarom de mensen dit doen.  In de activiteit ‘Bij elkaar blijven’ kun je iets 

ontdekken over deeltjes die bij elkaar willen blijven…… Kijk maar op het werkblad! 

Voor de kinderen van 8-12 jaar over Gods reactie op de bouw van de toren en de 

spraakverwarring die dan ontstaat.  Bij de activiteit ‘Babylonische spraakverwarring’ 

kun je uitproberen hoe het is als je elkaar niet meer verstaat.  En er staat nog meer  

op het werkblad:  www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/BB-30-01-2022.pdf  

Vorige week deden we in de Weekinfo de oproep aan 

kinderen om een regenboog van ballonnen te maken, 

passend bij het verhaal van Noach en de belofte van God. 

Dit is bij Emilie heel goed gelukt, bedankt voor je mooie 

foto!  Groetjes van de leiding van de kindernevendienst. 

 

 

Van de Kerkenraad 

Maatregelen:  Naar aanleiding van de adviezen van overheid en 

landelijke PKN op 25 januari 2022 rondom corona heeft de kerkenraad 

het volgende besloten: 

• In de kerkdiensten mogen steeds meer mensen worden toegelaten. In de 

dienst mag ingetogen gezongen worden.  

• Bij alle verplaatsingen is een mondkapje verplicht. 

• Wie aan de beurt is om de kerkdienst te bezoeken krijgt een uitnodiging via 

kerktijd.nl. 

• Activiteiten voor de jeugd mogen weer opgestart worden. 

• Ook overige activiteiten en vergaderingen mogen weer plaatsvinden in de kerk 

We hopen dat we snel weer met meer mensen in de kerk kunnen zijn!  

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/BB-30-01-2022.pdf
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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 

 

Zondag 6 februari - Avondmaal 

Volgende week zondag hopen we weer met elkaar het Avondmaal te vieren.  

Weet je nog voor wie het Avondmaal bedoeld is?   

Voor iedereen die Christus ‘liefheeft’, en wie Hem ‘méér wil leren liefhebben’. 

Dus kom met je rotsvast geloof, maar kom ook als zoekend gelovig bent.  

Kom wie zichzelf teleurstelde, of die er met anderen nog niet 

uitkwam. Kom die geprobeerd heeft de Heer te volgen, maar kom 

ook: als je daarin gefaald hebt! Voor ieder van ons is er, God-zij-

gedankt, een plaats aan Zijn tafel. 

Ds. John Boogaard 

 

 

 Creagroep De Open Hof 

Jaaaa, we mogen weer!        Komende woensdag – 2 februari – komen 
we weer bij elkaar in de kerkzaal.  Voldoende ruimte  - afstand – om 
toch elkaar weer te begroeten en de eerste handenactiviteit in het 
nieuwe jaar op te starten: maken van nieuwe kaarten voor de 

‘kaartenmolens’.  Van harte welkom ook voor een praatje en/of een kop koffie:  
dé gelegenheid om elkaar weer even te zien & spreken.  
Tot ziens rond 09.30 uur.  Hartelijke groet van de CREAgroep 
Informatie:  www.de-open-hof.nl/creagroep-doh  

  

De Open Hof Soos  

De Open Hof Soos gaat weer beginnen! 
Op dinsdagmiddag 1 februari staat de koffie/thee weer om 14.30 
uur klaar.  Het zal fijn zijn om elkaar weer te zien, al is het altijd nog 
op gepaste afstand. Welkom!!  We kijken uit naar uw komst. 

Inlichtingen omtrent vervoer: Hilde van Tergouw .Tel : 0318 516833 
Informatie:  www.de-open-hof.nl/de-open-hof-soos/  

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
http://www.de-open-hof.nl/creagroep-doh
http://www.de-open-hof.nl/de-open-hof-soos/
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Van Kerk Binnenstebuiten 
Hartelijk dank aan iedereen  
die heeft meegeholpen deze 
kaart met een bemoedigende 
groet aan het begin van het 

nieuwe jaar 2022 bij alle gemeenteleden van  
De Open Hof in de bus te doen én huis-aan-huis  
in de straten behorend bij onze wijkgemeente. 
In totaal zo’n 2500 kaarten, 
waarvan 1000 huis-aan-huis in 
enkele straten van wijk Oost. 

We zijn blij met de positieve 
reacties die we ontvingen.  

Fijn dat deze kaartenactie door 
veel mensen op prijs is gesteld.   
 

 

 
Lectio Divina – maandag 31 februari  
Het trage lezen van de zogeheten “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.)   

Een manier om in stilte en rust een kort Bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, 

opdat het een Woord van God voor jou kan worden; zodat God door dit 

Bijbelwoord tot je kan spreken. Het is een luisteren met je hart en minder met je 

verstand. Zo lezen kan zeer opbouwend zijn, vooral omdat je in alle stilte en rust in 

Gods aanwezigheid wilt zijn en naar Hem en zijn woord wilt luisteren. We hopen dit 

met elkaar te gaan oefenen op ma. 31 januari van 19.00-19.35 uur. Voor informatie: 

Ds. John Boogaard -  tel.: 543990 - e-mail:  j.a.boogaard@ziggo.nl  

 

Komende V.I.S. activiteiten: 

Bijbelkring  

Woensdag 2 januari  – 20.00 uur – De Open Hof - Informatie: 

www.pkn-veenendaal.nl/bijbelkring_5?ldate=2022-02-02 

mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl
http://www.pkn-veenendaal.nl/bijbelkring_5?ldate=2022-02-02
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Volgende week dinsdag – 8 februari - Lente in de kerk   

Over nieuwe en hoopvolle bewegingen!  

We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, 

vergrijzing en kerksluiting.  In zijn boek ‘Lente in de kerk’ laat 

René van Loon zien dat er ook een ándere kant is. Op tal van 

plekken groeit en bruist de kerk. Op deze inspirerende 

‘lentereis’, door binnen- en buitenland, wil hij ons deze avond 

graag een stukje meenemen.  

René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse Kerk, in Rotterdam en is 

zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten.  

Plaats:  Wijkkerk De Open Hof -  20.00 uur.  

Entree: €5,- (inclusief consumptie).  

Contact: John Boogaard – tel. 0318 543990 – e-mail:  j.a.boogaard@ziggo.nl    

We houden ons aan de 1,5 meter regel en dragen bij het verplaatsen door het 

gebouw en de zaal een mondkapje!  Als u zit, mag het mondkapje af. 

StudentAlpha Veenendaal  
Nieuwe startdatum:  22 februari 
In februari gaat er weer een StudentAlpha van start. 
Dit is een cursus van 10 dinsdagavonden en een 
weekend waar alle ruimte is voor kleine of grote 

vragen over het leven en het Christelijk geloof. Bijvoorbeeld: wie is Jezus, hoe kan ik 
zeker zijn van mijn geloof of wat moet ik nog met de kerk? Geen vraag is te gek en 
je mening wordt gerespecteerd. De cursus is laagdrempelig en op een ontspannen 
manier gaan we na een lekkere maaltijd met elkaar in gesprek. 

Graag nodigen we je uit om kennis te maken tijdens ons Launch 

Event op dinsdagavond 22 februari 2022. Tijdens deze avond kun 

je samen met leeftijdsgenoten ervaren of de StudentAlpha iets 

voor jou is, vrijblijvend en gratis! Kom je ook?  

Om te laten weten of je naar het Launch Event komt, of voor meer info, bezoek 

onze site: www.studentalpha-veenendaal.nl  Insta: @StudentalphaVeenendaal  

of mail naar studentalphaveenendaal@gmail.com. Je bent van harte welkom!  

P.S. Wist je dat er voor bijna elke leeftijd een Alpha aangeboden wordt?  

Check  https://alphacursusveenendaal.nl  

mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl
http://www.studentalpha-veenendaal.nl/
mailto:studentalphaveenendaal@gmail.com
https://alphacursusveenendaal.nl/
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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, online uitgezonden V.I.S. 

activiteiten, enz.  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/  

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 

Wie afgelopen zondag via de PGV app een bedrag voor de collecte 

heeft overgemaakt of het bedrag in de ‘portemonnee’ heeft 

opgewaardeerd,  heeft kunnen merken dat de transactiekosten 

zijn verlaagd. Tot nu toe betaalde u € 0,35 per overboeking. Dat is 

nu € 0,29 geworden. Nóg een reden om u aan te melden voor de 

app als u dat nog niet heeft gedaan. Die lagere transactiekosten gelden ook voor de 

gasten in de kerk.        De QR code leidt namelijk naar een website die speciaal voor 

geven aan onze PGV is gemaakt. De QR code staat in de zondagsbrief afgedrukt.  

https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-in-de-PGV-App.pdf   

http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
http://www.de-open-hof.nl/nog-eens-terugzien/
http://www.de-open-hof.nl/kindernevendienst-2022/
http://www.de-open-hof.nl/pgv-app/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-in-de-PGV-App.pdf
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Aanmelden via Kerktijd.nl 

Aanmelden is éénmalig. Daarna draait u mee in het automatische 

uitnodigingssysteem. Informatie: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd  

Nadat u bent uitgenodigd heeft u 24 uur de tijd om te reageren. Dat is zo ingesteld 

om zoveel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te kunnen 

gaan, zeker nu er door de 1,5 metermaatregel weer minder mensen de dienst mee 

kunnen vieren.  Fijn als u dit dan ook zo snel mogelijk doet! Ook als u NIET komt!  

Voor vragen rondom Kerktijd.nl mailt u naar: kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder….  

• Vertrekken Arco en Mirjam de Leede komende week voor ongeveer een half 

jaar naar Australië, waar Arco mag gaan werken als interim-directeur van 

Interserve Australië in Melbourne en Mirjam doorgaat met het zich inzetten 

voor Buurtzorg. Zij vertellen erover op hun website en zullen ons daar ook op de 

hoogte blíjven houden: https://www.divitiasupport.nl/australie-reis/ 
 

• 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  

  

http://www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd
mailto:kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.divitiasupport.nl/australie-reis/
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-202201.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 30 jan 10.00 Drs.  Ramon Pol Wijkkerk De Open Hof 

Ma 31 jan 19.00-19.35 Lectio Divina Wijkkerk De Open Hof 

Di 1 feb 14.30-16.00 Soos De Open Hof  Kerkzaal De Open Hof 

Di 1 feb 18.45-19.45 
Club De Open Hof  
groep 6 t/m 8 

Clubruimte De Open Hof 

Wo 2 feb 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 2 feb 09.30-11.30 CREAgroep  Kerkzaal De Open Hof 

Wo 2 feb 18.30-19.30 
Club De Open Hof 
 groep 3 t/m 5 

Clubruimte De Open Hof 

Wo 2 feb 20.00-21.30 Bijbelkring Clubruimte De Open Hof 

Zo 6 feb 10.00 Ds. John Boogaard – H.A. 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/ 

* Contact & Informatie:        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/

