Zondagsbrief voor
28 februari 2021

“2e zondag van de 40 dagentijd”
On-line-uitzending vanuit kerkgebouw “De Open Hof”
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Lector
Collecten:

:
:
:
:
:
:

ds. Aafke Rijken-Hoevens
Annemarie de Mooij
Jan de Wit
Hans van der Voorde
1e diaconie Kerk in Aktie zie pagina 4,5
2e Kerk

1e collecte rekeningnummer: NL14RABO0395138906
2e collecte rekeningnummer: NL70RABO0395138868
Zie pagina 4 voor de QR-code
Van de bloemencommissie:
Hier volgt de tekst bij de 2e zondag van het opbouwstuk
sta in je kracht
met regels ten leven
en
hemels licht
dat er zomaar
soms even
kan zijn
herinnering
die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht
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Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: psalm 25: vers 4 God is goed, Hij is waarachtig
Bemoediging en groet
Leefregel uit Romeinen 12
Zingen: psalm 138 : 4 Als ik, omringd door tegenspoed
Project van de kindernevendienst :
1. Foto’s
2. Filmpje
3. Projectlied
Schriftlezing: Johannes 13: 1 t/m 15
Zingen: “Als je geen liefde hebt voor elkaar” (Hanna Lam, deel 3, nr. 19;
bundel Alles wordt nieuw)
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet
3. Als je geen oog hebt voor gemis
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar
Verkondiging: Jezus: gekomen om te dienen! in 4 stappen
1.Twee vragen op de beamer:
Wat vind jij van dit voorbeeld van Jezus dat Hij de voeten van Zijn leerlingen
wast?
Waar denk je aan in je eigen leven? Zie je dit wel eens gebeuren?
Zouden jullie je reactie willen appen/ mailen naar ……………………………..
We luisteren naar muziek : lied 1005: 1, 2, 4 ( Nederlandse tekst)
2. Letterlijke voetwassing: Annemarie wast de voeten van Aafke en droogt ze
Reactie: wat doet dat met beiden?
3: Reacties vanuit de gemeente; Annemarie begeleidt dit
We luisteren naar orgelspel: lied 547: 1
4. Kern van dit verhaal door de predikant
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We zingen: lied 569: 1, 2, 3, 4
Toelichting op het 40 dagentijdproject
Collecte
Gebeden
Slotlied: lied 970: 1, 4
Zending en zegen
Orgelspel
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Het boeket van deze zondag gaat met een hartelijke groet namens de
gemeente naar mevrouw Miriam Bos.
Paasgroetenactie 2021- doet u mee?
Dit jaar gaan we weer paasgroetenkaarten versturen aan gevangenen in
Nederland. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen,
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Een kaart versturen kost u slechts
2 postzegels en een enveloppe en kan tot uiterlijk 5 maart a.s..
Gemeenteleden die een kaart willen sturen, vragen deze aan via email:
ariemarkerink@hotmail.com of bel: 0318-506170.
Een diaken komt dan de kaart(en) met verdere instructie bij u thuisbrengen.
Welke technicus komt ons team versterken?
De 'Commissie onderhoud gebouwen' is op zoek naar een vrijwillig
technicus. De commissie houdt zich met name bezig met het organiseren en
coördineren van het lange termijn onderhoud van onze gebouwen. En er is
dringend behoefte aan uitbreiding!
In verband met de diversiteit zoeken wij met name iemand met
kennis van installaties (verwarming, ventilatie, vloerverwarming
etc.) en die werkzaam is in de branche. Bij voorkeur iemand vanuit
De Open Hof. Houd je niet van lange vergaderingen, maar wil je
liever iets doen? Neem dan contact op met Wim van Heerdt,
kerkrentmeester van De Open Hof, telefoonnummer: 06 518 284 44.
Paaskaarsen 2021
Ook nu we vanwege de coronapandemie
alleen via de website de door ons
gemaakte Paaskaarsen kunnen verkopen
weet u ons te vinden! Er zijn al diverse
kaarsen verkocht en het assortiment wordt
dan ook regelmatig aangevuld. Via een klik op het postertje op de website of via
de link www.de-open-hof.nl/paaskaarsen-2021/ komt u bij de foto’s van de
kaarsen. Bij iedere kaars staat het formaat, de prijs en een nummer. Wilt u een
kaars bestellen, geef dan het nummer van de kaars door, uw naam, adres en
uw telefoonnummer. Dat kan telefonisch: 513881 of per e-mail naar:
creagroep.openhof@pkn-veenendaal.nl De kaarsen binnen Veenendaal worden
op afspraak bij u thuis bezorgd. Dan graag gelijk afrekenen. Het liefst gepast
geld in een envelop. De bezorger draagt een mondkapje en houdt afstand. De
netto opbrengst van de kaarsen is bestemd voor het 40-dagenproject.
Met vriendelijke groet namens Creagroep De Open Hof, Joke van Dijk
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De PGV-40-dagenkalender 2021
Gedurende de gehele 40-dagentijd
verzorgen pastores en gemeenteleden uit
onze beide wijkgemeenten ZuidWest en
De Open Hof dagelijks een bijdrage in de
40-dagenkalender. U kunt de kalender
bereiken via een klik op het postertje op de
website of via www.de-open-hof.nl/pgv-40dagenkalender/. Klik vervolgens op de
datum om het document of filmpje te openen.
Eerste collecte is bestemd voor KIA Missionair werk - Voor iedereen een kerk!
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met
alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet
losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn
meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost
Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk
geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in
moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en
doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken
Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de
Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari. Helpt u mee om deze collecte
tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Kopij voor de zondagsbrief van 7 maart a.s. 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

5

Wijkkerk “De Open Hof”

6

