Orde van dienst
voor
1 augustus 2021

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

:
:
:
:
:

ds. W. Schaap
Anke Smid
Erik Westerhout
Anke Smid
1 ste Diaconie
2 de Kerk

IBAN NL14RABO0395138906 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal
Het IBAN-nummer voor de 2de collecte is;
IBAN NL70RABO0395138868 t.n.v. Protestantse Gemeente te Veenendaal

U kunt hiervoor de QR-code op de laatste pagina gebruiken

Voor aanvang van de dienst zingen we lied 287: 1 en 2

Wijkkerk “De Open Hof”

Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 121 :1 en 3
Kyriegebed naar lied 300b steeds beantwoord door de gemeente met:
“Heer ontferm U”
Glorialied: 871
Gebed om de opening van de Schrift
Kindermoment
Eerste lezing: Exodus 32: 7-14
Zingen: Psalm 106: 1, 8 en 9
Inleiding op twee lezing:
Romeinen 12: 9-22
Zingen: Lied 974: 1,2,4 en 5
Verkondiging
Orgelspel tijdens het collectemoment
Slotlied: 791: 1 en 6 allen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen
Zegen
De bloemen van deze zondag gaan, met een groet van de gemeente, naar de
familie Kleijer
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CREAgroep:
Vandaag staat onze verkooptafel, bij mooi weer, buiten op het plein, waar dan
koffie-to-go gedronken kan worden.
Mocht het toch spetteren, dan kan onze tafel, binnen, bij de uitgang van het
wijkcentrum staan. Komt u even kijken; wie weet ziet u dan iets, dat leuk is om
mee te nemen voor iemand of voor in huis. Ook de kaartenmolens worden
regelmatig bijgevuld, met nieuwe kaarten, gemaakt met de hand of door een
creatief oog m.b.v. een fotolens. Fijne zondag en Tot ziens.
40-dagen project 2022
Ja, 2022 klinkt nog zover weg. Toch wil de diaconie aan u en aan jou vragen na te
denken over een mooi doel voor het 40-dagenproject voor volgend jaar.
We hopen dat het dan geen aangepaste Corona-activiteiten worden maar dat we
weer flink kunnen uitpakken.
Geef uw of jouw goede doel door aan de diaconie, met een korte toelichting
waarom wij als gemeente dit doel zouden moeten ondersteunen. Dit kan via de
mail: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl. Mocht een mail niet lukken, stop
gerust een briefje in 1 van de collectebussen bij de uitgang.
Het aandragen van goede doelen kan tot en met dinsdag 31 augustus.
Op de Startzondag van 19 september a.s. zal er dan een keuzemoment zijn in de
vorm van “meeste stemmen gelden”.
Wilt u of jij meedenken bij de organisatie of heeft u voorstellen voor activiteiten,
spreek gerust 1 van de diakenen aan of mail naar diaconie.openhof@pknveenendaal.nl
Hartelijke groet,
Diaconie Open Hof
Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau
In de zomerperiode van 19 juli t/m 29 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen op
vrijdag geopend
van 9.00 tot 12.00 uur
U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht inspreken/ mailen.
0318-595203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
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Aanmelden via KERKTIJD.NL
Aanmelden is éénmalig. U krijgt dan automatisch uitnodigingen voor
diensten. Op de website van De Open Hof vindt u op de pagina ‘Kerk
in Coronatijd’ alle benodigde en actuele informatie: www.de-openhof.nl/kerk-in-coronatijd
NB: Bent u uitgenodigd, dan heeft u 24 uur de tijd om te reageren. Daarna
vervalt de uitnodiging en krijgen andere gemeenteleden de mogelijkheid om naar
de kerkdienst te gaan.
Weekinfo De Open Hof
U kunt zich aanmelden op de
website via:
www.de-open-hof.nl/weekinfo
U krijgt vervolgens een mail
waarin u uw aanmelding moet voltooien
(zie afbeelding).
Heeft u die mail niet ontvangen, kijkt u dan
even in de map ‘ongewenste’ of ‘spam’!
Voor wie dat allemaal wat ingewikkeld is: u mag ook uw emailadres doorgeven
via: webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl.
Daarna krijgt u voortaan de Weekinfo toegestuurd. Heeft u
zich al opgegeven maar u heeft niets ontvangen? Ook dán
geldt: Kijk in de map ‘ongewenste’ of ‘spam’
QR-CODE VOOR DE COLLECTES IN “DE OPEN HOF”
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