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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 26 - week 49/2022    

Zondag 4 december 2022  - Zondag Populus - genoemd naar ‘Populus Sion’- ‘Volk 

van Sion’ (… de Heer zal komen om te redden) - het begin van het Gregoriaanse 

introïtusgezang voor de mis op 2e Advent.   

De kleur van de zondag: Paars - kleur van Advent - voorbereiding op het Kerstfeest. 

 
Kerkdienst    

 
 

 

Bij de dienst  

‘Vol verwachting klopt ons hart…..’  

Aanstaande zondag vieren we de 2e Advent.  

We luisteren naar de profetie van Jesaja uit hoofdstuk 11: 1-10 die ons het visioen 

voorhoudt van vrede en gerechtigheid  door ‘een scheut uit de wortel van Isai’.   

Wat kunnen we in onze wereld en tijd daarnaar verlangen!  

Het evangelie van vandaag (Lucas 21: 25-33), waar het gaat over de komst van de 

Mensenzoon) roept ons op daarbij vooral te letten op de natuur en daarbij te kijken 

naar de vijgenboom (of hij al uitloopt….).  

Dan komt dat waar Jesaja van sprak  dichterbij.  

Dat vieren we met Advent.  

Vol verlangen klopt ons hart, als u begrijpt  

wat ik bedoel!  

Ik zal het u uit de doeken doen.    

 

Graag tot zondag in de Open Hof.  

Ds. H.J. (Jan) Oortgiesen  

Zondag 4 december - 10.00 uur - 2e Advent 

Voorganger: Ds. H.J. (Jan) Oortgiesen, Ede 

Organist: Erik Westerhout 

En er is: 12-Plusdienst, kindernevendienst en kinderoppas  
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Bij de bloemschikkingen   Het Goede Leven – Bloeien in Gods Licht 

2e Advent 

Ik open mijn ziel en vul  
de schaal van mijn leven 
met verlangen. 
Hul mij in kleuren 
en geuren van feestelijk wit. 
Ontsteek het tweede licht, 
dat reikt naar het Westen. 

Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar 
in het teken van de witte bloesem; 
gerechtigheid breekt door, 
hoe kronkelig ook de weg. 

Van de kindernevendienst 

Dag allemaal,  komende zondag is alweer 

de 2e zondag van Advent. In de kerkdienst 

wordt daarom ook het tweede kaarsje 

aangestoken. Het thema is 'Ik kan niet wachten!'.  

Zondag gaat het over Maria ( Lucas 1:26-38 en 1:46-

55). Ook zij kan niet wachten! Want ze zal een baby 

krijgen, dat heeft de engel haar zelf verteld. Nu wacht 

ze, totdat Jezus is geboren, de beloofde redder, de 

Messias!  Maria zingt er zelfs van! 

We gaan erover knutselen, we maken een puzzel én zo 

mogelijk nog sterren als versiering voor in de Kinderkerstnachtdienst!  Kom je ook? 

Van de kerkenraad 

Coronaregels:   

De basisregels in verband met corona blijven van toepassing!  Dat wil 

zeggen: Bij klachten thuisblijven of een test doen – handen 

desinfecteren bij binnenkomst –  géén handen geven – mondkapje 

hoeft niet, maar mag natuurlijk wel. 

Bij 1e Advent - 27 nov. 

Ik open mijn ziel en vul  
de schaal van mijn leven 
met verwachting. 
Hul mij in kleuren 
en geuren van groene hoop. 
Ontsteek het eerste licht, 
dat daagt in het Oosten. 

Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar 
in het teken van de vijgenboom; 
nieuw leven breekt door, kome wat komt. 
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Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers 

Wijkgemeente De Open Hof houdt op donderdag 5 januari van 16.30 -

18.30 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers. Of je 

nu één keer iets doet voor de kerk of vaker actief bent, de kerkenraad 

nodigt álle vrijwilligers van harte uit om elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een hapje en een drankje.   

Wil je je in verband met de organisatie uiterlijk 2 januari opgeven bij Erna Slok?   

Dat kan via: jtslok@ziggo.nl of 06 - 3636 7689   Graag tot ziens op 5 januari! 

Namens de kerkenraad, 

Henny Bokje en Johan Slok 

Van de Diaconie 

Collectedoelen voor zondag 4 december: 

• 1e collecte is voor KiA:  Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

• 2e collecte is voor de Kerk 

 

Zondag 4 december is de diaconale collecte bestemd voor:  

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun 

land zijn ontvlucht, zijn de meesten terecht 

gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en 

Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de 

economische crisis en de coronapandemie is het 

moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen.  Kerk 

in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme 

lokale families met een opleiding in sectoren waar 

veel vraag is naar personeel, of met het opzetten 

van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder 

afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. 

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie 

voor Syrische vluchtelingen, en andere 

noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen. 

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

mailto:jtslok@ziggo.nl
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Veenendaal geeft warmte 

In de maanden november en december krijgen veel 

huishoudens 2x € 190,- van de overheid als tegemoetkoming in 

de stijgende energiekosten.  

Misschien bent u in de gelukkige omstandigheden dat u deze compensatie eigenlijk 

niet nodig hebt. Kunt u de energiecompensatie of een deel van dit bedrag missen 

en wilt u dit delen met huishoudens die het deze dagen lastiger hebben? Geef dan 

warmte, door het bedrag dat u kunt missen te storten!  

Hoe kunt u meedoen:  Stort een bedrag naar keuze op rekening 

NL64 RABO 0319 3834 31 t.n.v. Stichting Kerk en Minima o.v.v. 

“Veenendaal geeft Warmte”.  Dit kan uiterlijk t/m 31 januari 2023. 

Stichting Kerk en Minima heeft de ANBI status.  

Deze actie is een initiatief van het Diaconaal Platform Veenendaal in 

samenwerking met St. Kerk en Minima. Wilt u meer weten? Bijv. 

over hoe het geld wordt verdeeld?  Klikt u dan hier voor de flyer.  

 

Kinderkerstnachtdienst 2022 

Nog eventjes geduld…. 
Op zaterdagavond 24 december hopen we u/jullie allen welkom te mogen heten 
tijdens de Kinderkerstnachtdienst in de Open Hof. Tijd: 18.30 uur - 20. 00 uur 

We lichten vast een klein tipje van de sluier op:   

Het thema is …Ik kan niet wachten… 

We nemen u/jullie mee in de zoektocht van een van de wijzen. 
Tijdens deze reis gebeuren er wonderlijke dingen… 

Kerkband Joy zal de muzikale begeleiding verzorgen.  
Anita Smit en Jip de handpop zullen ons meenemen in het verhaal. 

Nieuwsgierig geworden?..  
Van harte welkom en neem je familie/vrienden/buren gezellig mee! 

Na afloop is er een toetjesbuffet.  
Neem je ook wat lekkers mee?   Dan delen we dat met elkaar! 
 

Hartelijke groeten,  Mirjam Rebergen, Lianne Wieldraaijer en Wilma Wijnen 
  

http://www.diaconaalplatformveenendaal.nl/
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Veenendaal-geeft-warmte.pdf
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Creagroep De Open Hof 

Zondag 4 december gaat het gebeuren…. dan worden 

de twee lotnummers bekend die vallen op de kleurrijke 

en warme dekens. De CREAgroep heeft er met plezier 

aan gewerkt, maar heeft evenveel plezier als ze straks 

warmte afgeven in een kamer of op een bed. Wie deze dekens ook 

gaan ontvangen: ALLEN heel hartelijk dank voor de bijdrage. Joke zal 

bekend maken wat het bedrag is geworden dat overgemaakt wordt 

naar de Voedselbank als kerstgroet. Ook dat voelt als een ‘warme deken’ in deze 

tijd. Verder: kom na de dienst gezellig koffiedrinken & ontmoet de ander. Neem uw 

lotnummer mee (en anders ook geen probleem      ). En…  u kunt ook nog even bij 

onze CREAverkooptafel kijken. Er zijn diverse artikelen die van pas kunnen komen 

als cadeautje met en voor de kerst!  Graag tot ziens!  

 

Soos De Open Hof 

Kerstviering voor ouderen in De Open Hof. 

Op dinsdagmiddag 13 december is de jaarlijkse kerstviering voor de 

ouderen. Welkom om 15.30 uur in de kerkzaal van De Open Hof.  

Een gezellig samenzijn waarin deze keer ds. Aafke Rijken een korte 

overdenking heeft. Na de gezamenlijke warme maaltijd sluiten we de kerstviering 

rond 19.00 uur af.  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Wilt u zich aanmelden voor deze kerstviering, heeft u dieetwensen  

of heeft u vervoer nodig?  Neemt u dan contact op met:   

Hilde van Tergouw (0318 516833), Bertha Schout  (0318 551409),  

Ria van der Haar (0318 511172) of  Els Burnette  (0318 510930).  

U kunt zich ook aanmelden na de dienst op zondag 4 en 11 december. 

Samen zingen op Zondagavond 

Grote Kerstsamenzang  op zondag 11 december! 

We kijken er naar uit om samen prachtige en 

bekende Advents- en Kerstliederen te zingen.  Om 

het geheel nog feestelijker te maken, zullen de 

liederen worden begeleid met orgel, piano én 

trompet.  Zing je mee?  Je bent van harte welkom op zondag 11 december, in de 

sfeervol ingerichte kerkzaal van De Open Hof in Veenendaal. Aanvang 19.30 uur. 
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Fast Lane Ukraine – De snelweg naar Oekraïne - vrij vertaald 

Graag delen we hier een kort verslagje dat Jeroen Nagtegaal ons 

woensdagmiddag stuurde over de ervaringen tot op dat moment.  

Afgelopen maandag zijn we naar Krakau gereden. Na een rit van 

zo'n 15 uur konden we daar heerlijk in een hotel slapen. 

Dinsdagochtend hebben we een deel van de hulpgoederen gelost en zijn toen 

doorgereden naar de grens met Oekraïne. Daar hebben we twee mensen 

opgehaald. Vervolgens weer een flinke rit, maar nu richting Chelm om daar de 

laatste hulpgoederen te lossen. Vanaf Chelm weer 3 uur rijden naar Warschau om 

daar nog vier mensen op te halen. Indrukwekkende verhalen, maar de mensen zijn 

dapper en sterk. Vanaf Warschau weer 1,5 uur rijden naar het hotel. Vanochtend 

(woensdag) op pad richting Nederland. Inmiddels aardig gevorderd halverwege 

Duitsland. Nog ruim 4 uur te gaan naar Utrecht. En dan gaan we morgen 

(donderdag) bij de grens met België ook nog twee mensen ophalen om die naar 

Sassenheim te brengen. Verdere ervaringen volgen.  Hartelijke groet van Jeroen.  

Van de PGV Wandelgroep  

Zaterdag 10 december verzorgt de PKN-Wandelwerkgroep voor 

u een  afwisselende winter-rondwandeling rondom Rhenen. De 

wandeling voert o.a. over de Laarsenberg en Grebbeberg, door 

de uiterwaarden langs de Rijn en door de Rhenense Stadbossen 

ten oosten van Rhenen. Via Achterberg wordt weer naar het startpunt gelopen.  

De totale lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 

14 km. We verzamelen op de parkeerplaatsen aan de 

Dennenlaan, naast de Petrakerk, van waar we om ca. 

09.30 uur met zo weinig mogelijk auto’s naar het 

startpunt in Rhenen rijden: de parkeerplaats achter 

Steakhouse Cunera, boven het NS station. U kunt natuurlijk ook op eigen 

gelegenheid de trein naar station Rhenen nemen. Gezien de lengte van de 

wandeling is het raadzaam eten en drinken mee te nemen voor onderweg. 

Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 9 december 20:00 uur op   

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of bij René Haverdings, tel. 06-54262516. 

Wilt u daarbij aangeven of u meerijdt of met de trein naar Rhenen gaat?   

De PGV-wandelwerkgroep neemt u graag  

mee op deze aantrekkelijke 

ontdekkingstocht rondom Rhenen.  

mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
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Write For Rights 2022  

Brieven schrijven, je gelooft toch echt niet dat die 

machthebbers zich daar iets van aantrekken? Wat 

voelen we ons soms machteloos bij zoveel onrecht in de 

wereld. Natuurlijk we bidden voor vrede en gerechtigheid, doneren geld, maar 

daarmee houdt het voor ons toch op? We kunnen toch zelf niets anders doen?  

Maar als we nu toch door het schrijven van brieven het lot van individuele mensen 

kunnen verbeteren?  Elk jaar organiseert Amnesty International in december de 

internationale schrijfactie Write For Rights. Overal ter wereld schrijven mensen 

miljoenen brieven voor personen, die door regimes van hun land groot onrecht 

wordt aangedaan. In Nederland dit jaar voor 10 mensen.  

Zou het echt helpen? Ieder jaar worden we verblijd door berichten van mensen van 

wie hun leven veranderd is na de schrijfactie. ‘Het enige wat mijn dagen verlichtte 

en me hoop gaf was het nieuws dat mensen nog steeds aan mij dachten en opriepen 

om mij vrij te laten’ bedankte mensenrechtenverdediger Ibraham Ezz el-Din na zijn 

vrijlating in april van dit jaar iedereen die voor hem in actie kwam. 

Kom ook schrijven op zaterdag 10 december tussen 10.00 en 17.00 uur in de 

Cultuurfabriek. Schrijfmaterialen en voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Liever rustig 

thuis schrijven? Vraag vanaf 1 dec. een schrijfpakketje aan via een mailtje naar 

contact@veenendaal.amnesty.nl of betty.valkenburg@hotmail.com (06-30607089).  

Schrijfpakketjes worden thuisbezorgd. De geschreven (ongefrankeerde) brieven 

kunnen t/m 31 december in de Amnestybrievenbus in de Cultuurfabriek worden 

gedaan. Amnestywerkgroep Veenendaal zorgt voor verzending.  

Postzakken  vol handgeschreven brieven maken bij autoriteiten de meeste indruk, 

maar als zelf schrijven niet lukt is het ook mogelijk via de website van Amnesty 

Nederland brieven digitaal te ondertekenen. Schrijf mee, verander een leven!  

Betty Valkenburg, Amnestywerkgroep Veenendaal 

En verder….   
• Staat er iedere dag een bericht in de Online-Petrus-Adventskalender 

op onze website (www.de-open-hof.nl).  Als u even naar beneden 
scrolt op de welkomstpagina, ziet u deze afbeelding . U klikt op de 
button ‘Open vandaag’ om bij de bijdrage van deze dag te komen. 
 

• Kan de Kledingbank nog winterkleding gebruiken!!  Inleveren kan op maandag 

t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur en op dinsdag van 18.30 - 20.30 uur aan de 

Gilbert van Schoonbekestraat 75.  Meer informatie kunt u hier vinden. 

mailto:contact@veenendaal.amnesty.nl
mailto:betty.valkenburg@hotmail.com
http://www.de-open-hof.nl/
file:///C:/Users/Truus/Dropbox/WeekInfo/Weekinfo%20concepten/.%20www.de-open-hof.nl/kledingbank/


 8 

• Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege 

cartridges op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst 

ervan is bestemd voor Kerk in Actie. 
 

• Kunt u de nieuwe informatiefolder van De Open Hof hier inzien.   
 

• Zijn er nog veel vrijwilligers nodig! Wie ook graag zijn of 

haar steentje bij wil dragen vindt veel informatie op het 

vacaturebord in de gang. Neem vrijblijvend contact op! 
 

Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 4 dec 10.00 
Eredienst – 2e Advent  
Ds. J. Oortgiesen, Ede 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 4 dec 10.00  
12-Plus, Kindernevendienst  
en Kinderoppasdienst 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 4 dec 10.00 Verkooptafel CREAgroep Gang De Open Hof 

Di 6 dec 14.30-16.30 Soos De Open Hof Wijkkerk De Open Hof 

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

Wo 7 dec 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 7 dec 18.30-19.30 Club De Open Hof - groep 3,4,5 Clubruimte De Open Hof 

Wo 7 dec 20.00-21.30 (V.I.S.) Bijbelkring Wijkkerk De Open Hof 

Za 10 dec 09.30 PGV Wandeling rond Rhenen Start Petrakerk   

Zo 11 dec 10.00 
Eredienst – 3e Advent – H.A. 
Ds. Rob van de Wetering 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 11 dec 10.00  Kindernevendienst en -oppas Wijkkerk De Open Hof 

Zo 11 dec 19.30 Grote Kerstsamenzang Wijkkerk De Open Hof 

 

 

 

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 

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

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-NOV-22.pdf
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.pkn-veenendaal.nl/

