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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 9 - week 32/2022    

Zondag 7 augustus 2022 – 8e zondag van de zomer 

De kleur van de antipendia:  Groen  

Groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst: Eens komt de grote zomer 

waarin zich 't hart verblijdt, God zal op aarde komen, met groene eeuwigheid!

 

Kerkdienst    

 

 

 

Bij de dienst 

We lezen zondag twee verhalen uit Lucas (Lucas 9:1-17). 

Eerst lezen we hoe de 12 leerlingen van Jezus erop uit worden gestuurd. Jezus 

schakelt ze in. Zijn beweging van vrede, herstel, recht en genade verspreidt zich.  

Vanuit dit verhaal rollen we haast als vanzelf verder in het tweede verhaal; de 

wonderbare spijziging. Jezus voedt en verzorgt. De leerlingen hebben hier een heel 

andere rol. Wat zullen ze verbaasd zijn geweest!  

Het heen en weer tussen deze beide verhalen inspireerde me.  

Actie en verwondering, ingeschakeld en gevoed worden. 

Hoe staan wij tussen die verhalen?  

Wat leren wij van beide verhalen over wat het betekent een leerling van Jezus te 

zijn? 

Hartelijke groet, 

Rianne Bogerd-Looijen 

  

Zondag 7 augustus - 09.30 uur       (online via Kerkdienstgemist.nl) 

Voorganger: Mw. Rianne Bogerd-Looijen, Veenendaal 

Organist: Erik Westerhout 

Collectes: 1e Diaconie 

 2e Kerk 

En er is: Kindernevendienst (géén 12-plusdienst, géén oppas) 
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Van de kindernevendienst 

Deze zondag is de laatste van een blok met vijf teksten over 

Jakob. Jakob is de derde stamvader van het volk van Israël.  

Dit keer Genesis 32:23-32:  

Jakob vecht in de nacht met een onbekende man 

en vraagt hem om een zegen.  

Maar wat is zegenen eigenlijk en wanneer en 

waarom wordt dit gedaan? Daar gaan we achter 

proberen te komen met de kinderen. 

Vandaag zitten alle kinderen weer samen in één 

groep in verband met de zomervakantie. 

Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst 

Van de Diaconie 

De 1e collecte op 7 augustus is bestemd voor de Diaconie  

en de 2e collecte is voor de Kerk. 

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 

Autovervoer voor De Open Hof 

Bent u slecht ter been? En wilt u graag naar de kerk? Dat kan! Er is 

namelijk een groep mensen die met alle plezier mensen ophaalt en 

weer thuisbrengt.  Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt 

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

Creagroep De Open Hof 

Voor velen       staat - in de vakantie - zondag 7 augustus evengoed 
onze verkooptafel in de gang. Nieuwe artikelen zijn nog niet gemaakt, 
maar wie weet vindt u iets dat toch van pas komt; ook de 
kaartenmolens bieden een gevarieerd aanbod. Welkom om even te 
komen …fijne zondag en een mooi verloop van de zomer toegewenst. 

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf
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De Open Hof Soos   

De Zomersoos is er iedere dinsdagmiddag in de maanden 

juli en augustus van 14.30 - 16 uur in de tuin aan de 

Stationsstraat 63. Met mooi en warm weer is er voldoende 

schaduw. Bij regen gaat het niet door. De Soos is geen 

besloten club, iedereen is welkom. Kom eens langsfietsen, 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: 0318-516833  

Gemeente-/Startzondag – 18 september 2022 

‘We willen daar heel graag een fijne dag van maken voor  

iedereen en daar hebben we écht hulp bij nodig!’  

Bovenstaande oproep heeft ertoe geleid dat we nu een leuk team 

hebben dat de organisatie op zich gaat nemen.  Superfijn dus!!       

We zoeken nu nog enthousiaste gemeenteleden die voor en op die dag hand- en 

spandiensten willen verlenen. Doe je mee?!  

Stuur dan een mail naar mw. Henny Bokje via: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

Vacature-/mededelingenbord 

Blijf er eens even staan als je de kerk ingaat (of loop er na de 
dienst nog even heen). Wie weet staat iets bij waar je in 
geïnteresseerd bent!  

De vacatures van het bord staan ook op de vacaturepagina ‘Handen uit de 

mouwen’ op de website: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen.   
(Handig voor wie alles thuis op zijn of haar gemak wil bekijken.)  

Werkgroep V.I.S. – De Open Hof 
Het 1e deel van het nieuwe V.I.S. programma 2022-2023 is 
rond! Op de website van de PGV staan de activiteiten voor 
dit najaar al in de agenda. Volgende week zetten we een 
overzicht van alle activiteiten in de Weekinfo en voor die tijd 
worden ze ook op de website van De Open Hof gezet.   

mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
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Schrijfactie Amnesty International augustus 2022 

Bahrein: Academicus in hongerstaking krijgt geen medische zorg 
Activist en academicus Abduljalil Al-Singace uit Bahrein is al een jaar in 
hongerstaking omdat het door hem geschreven boek 
door gevangenisautoriteiten werd ingenomen. Nadat 

nu ook zijn medicatie wordt geweigerd, is Al-Singace gestopt 
met het nemen van zoutsupplementen. Hij heeft een 
levenslange celstraf gekregen vanwege zijn – vreedzame – 
betrokkenheid bij de anti-overheidsprotesten in Bahrein in 2011. 

Gemarteld in de gevangenis   Een onafhankelijke onderzoekscommissie voor de 
mensenrechten in Bahrein rapporteerde dat Al-Singace nachten achter elkaar werd 
geslagen en geïntimideerd. De overheid heeft toegezegd de mensenrechten beter 
te beschermen, maar daar is nog altijd weinig van waargemaakt. 

Wat kunt u doen? Schrijf vóór 29 augustus 2022 naar de kroonprins van Bahrein. 
Roep hem op Abduljalil al-Singace vrij te laten, om zijn boek veilig te stellen en hem 
zijn medicatie te geven. De brief vindt u hier: 
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Briefschrijfactie-Bahrein-aug-2022.pdf 

Goednieuwsbericht augustus 2022 
Venezuela: schikking in rechtszaak tegen mensenrechtenverdedigers 

De gouverneur van de Venezolaanse deelstaat Carabobo, Rafael Lacava, 
heeft zijn rechtszaak wegens smaad tegen de mensenrechtenverdedigers  
Marino Alvarado en Alfredo Infante ingetrokken.  

In ruil daarvoor verduidelijken de mensenrechtenverdedigers 
dat ze de gouverneur niet direct verantwoordelijk houden 
voor mogelijke buitengerechtelijke executies. In maart 
publiceerden de Venezolaanse ngo’s Provea en Centro 
Gumilla een rapport over mogelijke buitengerechtelijke 
executies in de deelstaat Carabobo. Ze vroegen om diepgaand onderzoek hiernaar, 
waardoor de betrokkenheid van de hele commandostructuur tot op het hoogste 
niveau (lees: de gouverneur van de deelstaat) aan het licht moest worden gebracht. 

Daarop klaagde de gouverneur van Carabobo, Marino Alvarado (Provea) en Alfredo 
Infante (Centro Gumilla) aan wegens smaad. Deze zaak is nu geschikt.  

De beide mensenrechtenverdedigers Alvarado en Infante moeten voor 23 augustus 
een verklaring afleggen dat hun oproep tot het afleggen van verantwoording niet 
specifiek gericht is tegen de gouverneur. Na 23 augustus zou de zaak dan definitief 
door de rechter moeten worden gesloten. Doordat Amnesty actie voerde voor hen, 
kwam er meer aandacht voor de oneerlijke rechtszaak. Dat verhoogde de druk op 
de gouverneur om tot een schikking te komen. 

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Briefschrijfactie-Bahrein-aug-2022.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.augustinusparochie.nl%2Fvrijheid.html&ei=FC5iVJWTLqaP7Ab-8IDAAw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&psig=AFQjCNGuZK-8_1oWc3JNfihcm1nouuG2Uw&ust=1415806858519862
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PGV Veenendaal App 

Uw eigen kerk op uw telefoon en tablet!!  Een besloten, veilige app 

die alleen door gemeenteleden van de PGV beschikbaar is.  

De leden kunnen zich organiseren in groepen, berichten delen 

en daarop reageren.  Iedere groep heeft ook een eigen 

groepsagenda om daar hun activiteiten in te zetten (de enige agenda die 

iederéén kan zien is de PGV-agenda). De actuele handleiding vindt u hier: 

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/DOH-Handleiding-PGV-App.pdf  

Van het Kerkelijk Bureau 

Gewijzigde openingstijden:  In de vakantieperiode van 11 juli t/m  

19 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen op vrijdag geopend van  

9.00 -12.00 uur. U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw 

bericht inspreken / mailen. 0318-595203 /  kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl 

 

En verder….  
 

• Zijn we erg blij als u / jij ons een handje wilt helpen.       Waarmee?  Kijk dan 

even op het vacaturebord in de gang naar de kerkzaal!!  
 

• Kunnen groepen die versterking zoeken lege vacaturekaartjes vinden in het 

bakje naast het vacaturebord. Gewoon doen!!  Even invullen en in het bord 

plaatsen. Want…  gemeenteleden die niet weten waar mensen voor worden 

gezocht, kunnen zich daar ook niet voor aanmelden!!       
 

• 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). 

En wie er al in staat, maar zónder foto…..  zet er eentje bij (of stuur hem naar  

webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl dan zetten we hem er voor u op).  
 

• 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   

http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/DOH-Handleiding-PGV-App.pdf
mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/gemeenteleden
mailto:webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 7 aug 09.30 Mw. Rianne Bogerd-Looijen,  Wijkkerk De Open Hof 

Zo 7 aug 09.30 
Kindernevendienst  
(géén oppas en géén 12-plus) 

Wijkkerk De Open Hof 

Zo 7 aug 09.30 Verkooptafel CREAgroep De Open Hof (gang) 

Di 9 aug 14.30-16.00 Zomersoos De Open Hof Tuin - Stationsstraat 63 

Zo 14 aug 09.30 Mw. Rieke van de Lagemaat Wijkkerk De Open Hof 

Zo 14 aug 09.30 
Kindernevendienst  
(géén oppas en géén 12-plus) 

Wijkkerk De Open Hof 

 

Bereikbaarheid Pastoraal Team 

Voor pastorale zorg/opvang kunt u contact opnemen met:  

Ds. Aafke Rijken - 0318-522033 -  rijkenhoevens@gmail.com  of met kerkelijk 

werker Rieke van de Lagemaat - 06-51117257 - rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl 

In deze vakantieperiode kunt u voor pastorale zorg/opvang die niet kan worden 

uitgesteld ook contact opnemen met:  

Ds. Coby de Haan - 06-16055455 -  Ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl  en kerkelijk 

werker Anne Stelma-Ribberink -  06-37386426 - astelma@pkn-veenendaal.nl 

Verder is ouderling Wilma Kloet bereikbaar voor vragen over pastorale zorg. 

06-19471338 - familiekloet@online.nl   Schroom niet om contact op te nemen! 

 

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/ 

* Protestantse Gemeente Veenendaal:     www.pkn-veenendaal.nl/  

mailto:rijkenhoevens@gmail.com
mailto:rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
mailto:Ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
mailto:astelma@pkn-veenendaal.nl
mailto:familiekloet@online.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/

