Zondagsbrief voor
17 januari 2021

2e zondag na Epifanie
‘Kanazondag’

Uitzending vanuit kerkgebouw ‘De Open Hof’
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Lector
Collecten:

:
:
:
:
:
:

Dorine Keizer
Jurrien Visser
Jan de Wit
Gerrit Groenen
1e Diaconie
2e Kerk

1e collecte is voor de diaconie. Rekeningnummer: NL14RABO0395138906
2e collecte is voor de kerk. Rekeningnummer: NL70RABO0395138868
Zie pagina 4 voor de QR-code

Wijkkerk “De Open Hof”

Welkom, door ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 527
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: Psalm van de zondag psalm 66: 1 en 7
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 305
Gebed van de zondag
Kindermoment
Eerste lezing: Jesaja 62: 1-5
Lied: Lied 518: 1 en 6
Tweede lezing: Johannes 2: 1-11
Lied 525
Overweging
Lied: 517: 1, 3 en 4

Declameren met orgelspel

Dank en voorbede
Collecten
Slotlied: Lied 791
Wegzending en zegen
Gesproken Amen.
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De bloemengroet van deze zondag gaat met een groet van de gemeente naar de

Diny van Mastrigt.
KERKBALANS 2021.
“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”
De komende week kunt u de enveloppe met invulformulier en folder verwachten.
Geloven is gratis. De kerk niet!
Je ziet het elk jaar weer voorbijkomen. Op een groot spandoek tegen de muur
van je eigen wijkkerk, op posters op de prikborden, of op de bekende enveloppe
welke de komende week door een groot aantal vrijwilligers bij u, bij jou is/wordt
bezorgd, om volgende week uw/jouw antwoord weer op te halen.
En dan, bij het ophalen bleek die enveloppe nog dicht te zitten en dus het
antwoordformulier nog niet ingevuld te zijn. Dat moet dan alsnog halsoverkop
gebeuren.
Wij rekenen op uw medewerking.
Gaat er een belletje rinkelen? Het heeft iets te maken met geld.
Geld voor de kerk.
Maar hoe zit dat nu precies? Kosten mensen geld voor de kerk?
En hoeveel dan? En geldt dat ook voor jou, voor mij?
De kerk kost meer dan u denkt. Lees de folder die ook in de enveloppe zit.
Uw/jouw financiële bijdrage is nodig om al het werk te kunnen doen, te
continueren; verkondiging, bezoekwerk in allerlei vormen, clubs, kringen,
onderhoud van de gebouwen. salarissen etc..
Ga voor uzelf/jezelf maar eens na wat allerlei andere activiteiten die u/jij
misschien uitoefent kosten en beantwoord dan de vraag:
GEEF IK WEL (GENOEG) VOOR/AAN DE KERK?
Wij rekenen erop dat uw/jouw antwoord zal zijn:
DAAR GEEF IK NU VOOR! De Kerkrentmeesters/Commissie Kerkbalans.
Bericht van de kerkenraad wijkgemeente De Open Hof
De Wijkkerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat
Annemarie de Mooij (als jeugdouderling) en
Arendje Beeke, Anke Smid, Erna v.d. Net en Wilma Kloet (als ouderling),
bereid zijn het ambt op zich te nemen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen
hun bevestiging. Bevestiging zal plaatsvinden op 24 januari 2021 in onze
wijkkerk.
Bericht van de Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Bert Geerken,
Rimpelmos 15, bereid is het ambt op zich te nemen van diaken met bijzondere
opdracht in de functie van voorzitter van het College van Diakenen. Bevestiging
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zal binnenkort plaatsvinden in de Petrakerk. Bezwaren tegen deze bevestiging
kunnen, schriftelijk en ondertekend, tot 18 januari worden ingediend bij de scriba
van de Algemene Kerkenraad.
Kopij voor de zondagsbrief van 24 januari graag insturen voor a.s. woensdag
naar zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl.
Digitale collecte met de QR-code. Onderstaand is de QR-code die u kunt
gebruiken voor de digitale collecte. Deze QR-code is alleen voor wijkkerk De
Open Hof. Voor de uitleg geeft u het volgende adres in:
https://www.de-open-hof.nl/givt/
Voor de handleiding geeft u het volgende adres in:
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-met-Givt-handleidingDOH.pdf
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