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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 35 - week 06/2023  

Zondag 5 februari 2023 – Septuagesima  

‘Zeventigste dag’ in het Latijn. Het is de eerste van drie zondagen die vooraf gaan 

aan Aswoensdag (22 februari), men noemt deze periode de ‘Voorvasten’. 

De kleur van de antipendia:  Wit - wit duidt op reinheid, schoongewassen zijn,  

licht, feest! Van meet af aan werd in de kerk een wit zijden, damasten of linnen 

kleed over de tafel gelegd bij de avondmaalsviering. Zo ook vandaag bij het H.A. 

 
Kerkdienst    

 
 

 

Bij de dienst  

De tafel van samen 

Aanstaande zondag vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Ik leg hierbij de 

nadruk op samen. Aan de avondmaalstafel worden we samen uitgenodigd, als 

broeders en zusters, waarbij Jezus zelf onze gastheer is.  

De gemeente komt samen rondom het Woord én rondom brood en wijn. Na het 

horen van het evangelie, volgt het zien, proeven, voelen en ruiken van het brood  

en de wijn die wij met elkaar delen.  

In de verkondiging ligt het accent op de gemeenschap met Christus en op de 

gemeenschap met elkaar. We lezen daarbij 1 Korintiërs 11:20-29.  Paulus legt het 

accent op het gezamenlijk en vooral op het op een waardige wijze vieren van het 

Heilig Avondmaal, als hij de gemeente in Korinthe terechtwijst.  

De verwoording van het thema van de dienst heb ik ontleend aan lied 385 uit het 

Liedboek. De eerste regels daarvan zijn; ‘De tafel van samen, de tafel is gedekt. Wij 

mogen komen eten en niemand wordt vergeten.’  

U/jij komt zondag toch ook? Bij de Maaltijd van de Heer kan niemand van de 

gemeenschap gemist worden. Wees welkom! 

 

Ds. Rob van de Wetering 

  

Zondag 5 februari - 10.00 uur – viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

Organist: Erik Westerhout 

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

Bij de kindernevendienst gaan we verder met de verhalen over 

Mozes. Vandaag gaat het over Exodus 3:1-15: 

God roept Mozes vanuit een brandende struik, en 

Hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk 

van Israël bevrijden uit Egypte.  

Zoals elke zondag gaan we dit 

verhaal ook verwerken.  

We hopen jullie te zien! 

Groetjes van Lianne en Anita (en Jip) 

 

Van de 12-plusgroep 

Vandaag, op deze 1e zondag van de maand, is er in tegenstelling 

tot wat gebruikelijk is, géén 12-Plusdienst.  

Onze 12-plussers zijn namelijk betrokken bij de jongerendienst 

die volgende week zondag – 12 februari – wordt gehouden.       

Daarna gaat het weer volgens het rooster, dus… op de 3e zondag van de maand  

(zondag 19 februari) komen we weer bij elkaar voor een ‘gewone’ 12-plusdienst. 

 

Van de Kerkenraad 

Afgelopen maand heeft Koos de Mooij zijn taak als ouderling-

kerkrentmeester neergelegd. Tot onze blijdschap heeft hij zich bereid 

verklaard zijn collega-kerkrentmeesters te willen blijven ondersteunen, 

niet als ambtsdrager, maar wel als “gewoon” kerkrentmeester. 

De kerkenraad wil hem dus graag aan u als gemeente voordragen in deze taak. 

U kunt bezwaar indienen tegen de procedure. Dit bezwaar dient schriftelijk en 

ondertekend uiterlijk 10 februari 2023 ingediend te worden bij de scriba van  

De Open Hof, Henny Bokje: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl of Floralaan 17, 

3904 BX Veenendaal 

Van de Diaconie 

Collectedoelen voor zondag 5 februari: 

• 1e collecte is voor Bliss to Shine 

• 2e collecte is voor de Kerk 

mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
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De 1e (diaconale) collecte op zondag 5 

februari is bestemd voor ‘Bliss to Shine’  

Deze Veenendaalse organisatie zet zich in 

voor kankerpatiënten en hun familie. De 

naasten en de patiënt met kanker doorstaan een achtbaan van emoties en voelen 

zich vaak machteloos. Wij vinden dat zowel de naaste als de patiënt meer aandacht 

en steun verdient. Ieder lid van het gezin heeft namelijk te maken met de ziekte en 

heeft de behoefte even uit de overleef modus te stappen, er helemaal uit te zijn en 

leuke herinneringen op te bouwen met elkaar. 

Bliss to Shine organiseert de Blissi Special Day en jaarlijks de SHINE DAY voor 

gezinnen die dealen met kanker. De Shine Day biedt voor alle betrokkenen een 

activiteit. De Shine Day wordt elk jaar groter en indrukwekkender. Je voelt je weer 

even jezelf, tankt bij, doet en ondergaat leuke dingen en geniet!  En je hebt weer 

zoveel leuke dingen te vertellen! Neem eens een kijkje op de website 

www.blisstoshine.nl. Laten we samen deze collecte tot een succes maken! 

Ook namens de 40-dagencommissie van harte bij u aanbevolen      . 

Geven aan de collectes  

U kunt op veel manieren geven aan de collectes (geld, collectemunten, via 

Givt-app, PGV-app en bankoverboekingen), klik hier voor alle informatie! 

 

Oproep aan alle ouders van kinderen bij De Open Hof! 

Ben jij lid van DOH en heb je kinderen in de leeftijd 0 tot 18?  

Kom dan op zondag 12 februari na de jongerendienst (met Joy) ook 

naar de bijeenkomst over onze jeugd. We gaan met elkaar in gesprek 

over het aanbod in De Open Hof voor de kinderen en jongeren.  

Wat zouden we nog meer kunnen doen om de jeugd zich thuis te laten voelen bij 

DOH en laten groeien in het geloof? En hoe kunnen we jou als ouder ondersteunen 

in de geloofsopvoeding? Leuk dat zich al ouders hebben opgegeven!! 

De bijeenkomst begint om ongeveer 11.30 uur en duurt tot 13.00 uur.  

Voor de kinderen is er een leuk programma en begeleiding in de gymzaal.  

In verband met de ruimte en catering graag opgeven voor vrijdag 10 februari bij 

annemarie.demooij@pkn-veenendaal.nl.  We zien uit naar jouw komst! 

Hartelijke groet, Rob van de Wetering en Annemarie de Mooij   

http://www.blisstoshine.nl/
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
mailto:annemarie.demooij@pkn-veenendaal.nl
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Van het Pastoraal Team 

WELKOM  zaterdag 11 februari 2022  van 10.00 - 12.00 uur op de 
bijeenkomst voor bezoekmedewerkers in De Open Hof.   

Naast ruimte voor ontmoeting is er deze keer ook een spreekster 
uitgenodigd.  Corrie Vroon komt een lezing houden over het 

thema ‘eenzaamheid’. Zij spreekt over thema’s als ouder worden, 
mantelzorg, dementie  en eenzaamheid. Deze keer dus de nadruk 
op eenzaamheid.  Daarnaast is ze ook lid van de redactieraad van 
het Elisabeth magazine.  We kijken ernaar uit om samen met Corrie 
stil te kunnen staan bij ons thema voor deze ochtend.  

Mocht u denken, daar wil ik óók wel meer over weten, dan bent u van harte 
welkom!!  Ook als u meer wilt weten over het bezoekwerk of eens wilt weten wat 
dat inhoudt…..  van harte welkom!  

We stellen het op prijs als u zich opgeeft.  Dit kan bij Rieke van de Lagemaat via: 

rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl  of tel. 06- 51117257 

 

Een berichtje van Kerk Binnenstebuiten (KBB) 

Onlangs had het team van KBB haar eerste overleg in het 

nieuwe jaar. Het was fijn dat John sinds lange tijd ook weer 

van de partij was. Het doel van KBB is uitreiken naar mensen: 

naar hen toe gaan en hen iets bieden in de vorm van een 

activiteit, een gebaar of een aardigheidje. Daarbij laten we merken dat de kerk er is, 

zonder dat we er iets voor terugvragen.  

We hebben tijdens het overleg ons jaarprogramma doorgenomen, het concreter 

gemaakt met data en besproken hoe we de dingen zullen aanpakken. Daar komen 

ook zaken voorbij als:  Hoe staat het met de prikstokken en de banner waarvoor 

we giften uit onze gemeente (dank!) en een bijdrage vanuit een fonds hebben 

gekregen? Is het een goed idee om een grootse kerstmarkt te organiseren, zoals 

er vroeger was? (dit idee heeft het overigens niet gehaald).  Als we bloembollen 

uitdelen, willen we die dan (laten) verpakken en zo ja, hoe kunnen we dat dan 

aantrekkelijk en milieuvriendelijk doen? Als we een leuke middag in de 

zomervakantie willen organiseren voor met name kids die niet op vakantie gaan, 

hoe vullen we dat dan in en hoe komen we aan materialen? Zijn er groepen 

binnen de kerk met wie we (deels) samen kunnen optrekken?  

We hebben er plezier in om met elkaar te brainstormen over leuke activiteiten die 

binnen de doelstelling van KBB passen en die dan vervolgens te organiseren. 

mailto:rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
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Hopelijk hebben we u/jou hiermee een beetje nieuwsgierig gemaakt naar ons 

jaarprogramma. Onderstaand onze planning, zodat u/jij die alvast in de agenda kunt 

zetten. Uiteraard zal er meer communicatie volgen.  

Vragen? Trek ons gerust aan ons jasje / onze mooie bodywarmer of stuur een 

berichtje naar kerkbinnenstebuiten.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Een hartelijke groet, Erna, Erna, Lukas, Jaap, Jacolien, John, Wendy, Ingrid en Dirma 

Za 25 maart:   Passionconcert met het grote, verlichte kruis 

Zo 2 april:  Paasgroet  

Za 27 mei:  De omgeving van DOH opschonen met onze nieuwe prikkers 

5-8 juni:  Avondvierdaagse 

10-14 juli:  Een leuke middag voor kids die niet op vakantie gaan 

Ma 18 september: Lampegietersavond 

Vrij 6/za 7 oktober: Bloemengroet 

Do 2 november: Allerzielen 

Creagroep De Open Hof 

Het voorjaar nadert…  en dus….  is de ‘grote schoonmaak’ in 

aantocht.      Zo ook op de CREAzolder. Diverse artikelen die 

prima van pas kunnen komen voor een onverwachte 

gelegenheid – kort bezoekje – even aandacht naar iemand, 

worden komende zondag uitgestald op de verkooptafel en voor 

een ‘habbekrats’ aangeboden. Sta even stil tijdens de koffie of op 

weg naar…   en wie weet is er iets dat van pas komt.  

Groet vanuit de CREAgroep.  

Middengeneratie Open Hof! 

REMINDER!!  Welkom vrijdag 3 februari als we met 

de middengeneratie van 20.00-22.00 uur gaan poolen 

in de Maxx - Koningschot 55!! Kom jij ook?!  Top!! 

Gezellig om elkaar daar te ontmoeten!! 

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’s op de websites.   

mailto:kerkbinnenstebuiten.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Programmaflyer-VIS-voorjaar-2023-1_3.pdf
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Zondag 5 februari – 19.30-20.00 uur – Petrakerk 

Viering  in de stijl van Taizé 

Thema: Water 

Meditatie door: zingen, Bijbellezen, gebed,  

stilte en aansteken van kaarsen 

Dinsdag 7 februari – 19.45 uur – De Open Hof 

The Butler 

De film ‘The Butler’ is gebaseerd op het leven van 

Eugene Allen (1919-2010), die de butler was van 

acht Amerikaanse presidenten. Je wordt 

meegenomen in het leven van Cecil, die op een 

katoenplantage opgroeide en uiteindelijk butler in 

het Witte Huis werd.  

De film laat o.a. zien hoe de emancipatiebeweging van de Afro-Amerikaanse 

bevolking in Amerika bij Cecil grote innerlijke strijd oplevert. (IMDb score: 7,2) 

We starten om 19.45 uur exact! (Koffie / thee vanaf 19.30 uur) Kosten: € 5,00 (incl. 

consumptie) Contact: Corinne Kleter, corinnekleter@outlook.com   WELKOM! 

Van de PGV Wandelgroep -  Winterwandeling   

Zaterdag 11 februari verzorgt de PGV-

Wandelwerkgroep een winterwandeling: het  

‘Rosandepad’, een klompenpad rond Oosterbeek 

door beboste hellingen, landgoederen en 

uiterwaarden.  De totale lengte van de 

wandeling bedraagt ongeveer 13 à14 km.  

Verzamelen: parkeerplaats Dennenlaan naast de Petrakerk; Vertrektijd: 09.30 uur  

per auto. Van de meerijdende deelnemers wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

Opgeven kan tot uiterlijk tot vrijdag 10 februari 20.00 uur, het liefst per mail:  

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of telefoon 06-54262516 (René Haverdings).  

Gezien de lengte van de wandeling is het raadzaam wat 

eten en drinken mee te nemen. Tevens schoeisel dat 

enig modder kan verdragen en schone schoenen voor in 

de auto.  Extra informatie over de route kunt u vinden op 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/rosandepad/ 

mailto:corinnekleter@outlook.com
mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
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En verder….   

• Waren Dik en Gerda blij verrast met de aandacht van de 

gemeente in de vorm van het mooie boeket uit de kerk 

en de kaart vol namen, wensen en groeten die zij 

afgelopen zondag thuis in ontvangst mochten nemen! 

 

• Kwam via Albert (coördinator bij Stadsakkers) het bericht 

binnen dat Stadsakkers Veenendaal (zij verbouwen groente 

voor Voedselbank Veenendaal) op zoek is naar avond-

coördinatoren voor de dinsdag en donderdag. Wil je meer 

weten? Kom dan naar de informatieavond op 21 februari in 

De Basiliek in Veenendaal. Of meld je aan via: 

www.stadsakkersveenendaal.nl  
 

• Kan iedereen deze maand een mooie uitdaging aangaan!  
Denk na over hoe jij (verborgen) plastic gebruikt…. ga de uitdaging 

aan om dit te verminderen tijdens de actie Plastic  

Free February 2023!  Klik hier voor de flyer met alle info!! 
 

• Kunt u alle activiteiten in De Open Hof én alle  

PGV-V.I.S.-activiteiten vinden in de agenda op de website! 
 

• Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met 

plezier willen rijden.  Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt 

naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt. 
 

• 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.  
 

• Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos waarin u uw 

oude postzegels en ansichtkaarten kunt doen. Opbrengst is eveneens voor KiA. 

 

• Liggen er nieuwe bezoekkaarten onder op de tafel in de gang 

naar de kerkzaal.  De bus voor de ingevulde kaarten staat 

ernaast. U kunt ook bezoekjes aanvragen via de website.  

 

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

http://www.stadsakkersveenendaal.nl/
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Plastic-Free-February.pdf
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/bk-doh
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-NOV-22.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 5 feb 10.00 
Ds. Rob van de Wetering 
Viering Heilig Avondmaal 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 5 feb 10.00 
Kindernevendienst en 
kinderoppas (Géén 12-plus) 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 5 feb 10.00 CREAverkooptafel Wijkkerk De Open Hof 

Zo 5 feb 19.30 Taizé-viering Petrakerk 

Di 7 feb 14.00-16.00 Soos De Open Hof Wijkkerk De Open Hof 

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

Di 7 feb 19.00-21.30 (V.I.S.) The Butler - film Wijkkerk De Open Hof 

Di 7 feb 19.00-21.30 
(V.I.S.) Geweldloze 
Communicatie – Wilma Kloet 

Wijkkerk De Open Hof 

Di 7 feb 20.015 
(V.I.S.) Spoorzoeken in het 
O.T. - Lucas de Groote 

Trefpunt, Dennenlaan 5 

Wo 8 feb 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 8 feb 18.30-19.30 Club De Open Hof-groep 3,4,5 Clubruimte De Open Hof 

Vrij 10 feb 09.30-11.00 Vrijdagochtendbijbelkring Wijkkerk De Open Hof 

Za 11 feb 09.30 PGV Winterwandeling  Vertrek v.a. Petrakerk 

Zo 12 feb 10.00 
Ds. Rob van de Wetering 
Jongerendienst (met JOY) 

Wijkkerk 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: 

   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  

https://www.de-open-hof.nl/the-butler?ldate=2023-02-07
https://www.de-open-hof.nl/geweldloze-communicatie-4?ldate=2023-02-07
https://www.de-open-hof.nl/geweldloze-communicatie-4?ldate=2023-02-07
https://www.de-open-hof.nl/spoorzoeken-4?ldate=2023-02-07
https://www.de-open-hof.nl/spoorzoeken-4?ldate=2023-02-07
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/

