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On-line-uitzending vanuit kerkgebouw “De Open Hof”
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Lector
Collecte

:
:
:
:
:

Ds. John Boogaard
Wilma Kloet
Bert Rebergen
Dirma van de Wetering
1ste collecte is voor de diaconie. (zie pag.4)
IBAN; NL70RABO0395138868
2de collecte is voor de kerk.
IBAN; NL14RABO0395138906

De QR-code voor beide collectes vindt u op de laatste bladzijde.

In deze dienst zal er aandacht worden besteed aan het afscheid, na drie jaar
trouwe dienst, van onze kerkelijk werker Dorine Keizer

Wijkkerk “De Open Hof”

Woord van welkom door Wilma Kloet, de ouderling van dienst
Psalm 32:1,3 ‘Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven’
We zijn even stil
Woord van Bemoediging en Groet
Gebed om de heilige Geest
“Kinderen van de Vader” gezongen door Nederland Zingt
Johannes 21, gelezen door Dirma van de Wetering
Lied 649:1,4,6,7 ‘O Heer, blijf toch niet vragen’.
Uitleg en verkondiging
Lied 8371,2,3 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
Wel en wee
Gebed
We nemen afscheid van Dorine
- We zingen lied 675 ‘Geest van hierboven’
- Enkele woorden tot Dorine, door:
o Els Burnette – en:
o Albert van Laar – en:
o John Boogaard
- Ontheffing
- Een afscheidsgroet
- Enkele woorden van Dorine
- ‘An Irish Blessing’, door Paul Stookey
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Wijkkerk “De Open Hof”

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.
The rain fall soft upon your fields.
And until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.
May God hold you in the palm of His hand.
Collecte
“Gebed om Zegen” door Nederland zingt
Zegenbede
‘Amen’
Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en neem
contact op met
ds. John Boogaard, tel 543990, of (voor app of sms:) 06 243 988 36 –
of via de email: j.a.boogaard@ziggo.nl
Of met Dorine Keizer: 06 134 884 99, of via de email: dorinekeizer@gmail.com
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl
Bloemengroet
De boeketten van deze zondag gaan met een hartelijke groet van de gemeente
naar;
mevrouw Van Schuppen-Diepeveen en mevrouw Van der Pijl
Gezocht
Jonge bezorgers voor Samen Een
Voor in Veenendaal Noord t.w. de straten rondom Gersteveld, Castor, Tweespan,
Noorderkroon, Pollux, en Zuiderkruis, totaal 87 adressen, zijn we op zoek naar een jonge
bezorger / ster.
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor.
EN
Ook voor Veenendaal Noord t.w. de straten Buurtlaan Oost, Grote Beer, Willem
Barentszstraat en nog een paar straten in de buurt, totaal 33 adressen, zijn we op zoek naar
een jonge bezorger / ster.
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit, en je krijgt er een kleine vergoeding voor.
Voor de andere wijken willen we graag nieuwe namen op de wachtlijst.
Als je denk: dit lijkt me wel wat……
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Wijkkerk “De Open Hof”

Geef je dan op per telefoon of mail, maar als je eerst meer wil weten, neem dan contact op met
Willemien of Lidy op het Kerkelijk Bureau.
tel. 595203 of e-mail: kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
Vandaag, zondag 18 april is de eerste collecte bestemd voor Stichting Compassion.
Ieder kind telt!
Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar.
Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd
met de rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op een goede start.
Kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van COVID-19. Onderwijs, gezondheidszorg, goede
voeding en een veilig thuis: het was al niet vanzelfsprekend en nu helemaal niet meer. Bij
Compassion dromen we van een wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven. Samen
met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers helpen we 2,2 miljoen kinderen, waarvan
er 256.000 nog geen sponsor hebben. Vanuit Nederland willen we zo snel mogelijk voor
minimaal 5.000 kinderen een sponsor vinden.
HULP VOOR KINDEREN ÉN HUN OMGEVING
Vanuit het sponsorprogramma ontvangt ieder kind zorg. Is er specifieke hulp nodig dan wordt
dit betaald vanuit onze aanvullende fondsen. Denk bijvoorbeeld aan: medische zorg, noodhulp
en hulp bij misbruik. We investeren ook in de gemeenschap door te faciliteren in schoon
drinkwater, het starten van nieuwe kerken en het bouwen van nieuwe Compassion-projecten.
Meer informatie vind u op www.compassion.nl
Uw gift is welkom via de collecte of
maak zelf uw gift over via: IBAN: NL91 INGB 0000 003232 t.n.v. Compassion Nederland

Deze QR-code kunt u voor beide collectedoelen gebruiken
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