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Banknummers en QRcode voor de collecte 
1e collecte: NL14RABO0395138906 
2e collecte: NL70RABO0395138868 

 
 

QRcode voor GIVT 
 

 
 
 
 
  

 
Voorganger  : ds. Jan Meertens 
Ouderling van dienst  : Erna van der Net 
Organist  : Erik Westerhout 
Lector  : Anke Smid 
Collecten:  : 1e Diaconie 
  : 2e Kerk 
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Woord van welkom door Erna van der Net, ouderling van dienst. 
 
Zingen: psalm 63 vers 1 en 2 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: lied 215 vers 1, 2, 3 en 4 
 
Verootmoediging 
 
Zingen: psalm 130c vers 2, 3 en 4 
 
Wetslezing 
 

Zingen: psalm 119 vers 1 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kindermoment  
 
Schriftlezing: Handelingen 4:23-37 door lector Anke Smid 
 
Zingen: lied 664 
 
Verkondiging 
 
Zingen: lied 859 vers 1, 3 en 7 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
 
Zingen: psalm 118 vers 1 en 10 
 
Zegen 
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Wilt u/jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en neem 
contact op met: dsjanmeertens@gmail.com 
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl  
 
Boeket van de zondag  
Het boeket van de zondag gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar 
mevrouw van de Bovenkamp. 

 
MEDEDELINGEN 
 
Van de Kerkenraad: 

 Aanmelden voor de diensten 
We zijn erg blij dat er steeds meer mensen de dienst mee kunnen vieren. Er is 
echter nog wel een limiet aan het aantal mensen dat kan en mag komen. De 
luchtkwaliteit wordt wekelijks gemeten en aan de hand dáárvan wordt bepaald 
hoeveel mensen er kunnen worden uitgenodigd voor de daaropvolgende 
zondag. U moet zich dus nog steeds aanmelden via Kerktijd.nl! 
Belangrijk: alleen een uitnodiging krijgen is niet genoeg! Wanneer u wilt 
komen, dan moet u dat nog wel bevestigen in de uitnodiging. Als u niet 
reageert, verloopt de uitnodiging en kunt u niet komen. We zien regelmatig 
dat dit wél gebeurt, dat er mensen zijn die zich niet hebben aangemeld. De 
koster zet altijd wel wat extra stoelen klaar, maar het kan een keer gebeuren 
dat er niet genoeg stoelen zijn. Voor de mensen die voorlopig graag op afstand 
willen blijven zitten worden stoelen op 1,5 meter gezet. Dat moet u dan wél van 
tevoren aangeven. 
 
 Notulist gezocht 
De kerkenraad is per 2022 op zoek naar iemand die in ongeveer 6 weken 1 
keer de vergadering van de kerkenraad en 1 keer de vergadering van het 
moderamen wil notuleren. Tot eind dit jaar zal Marion Ramaker dit nog doen.   
Overweeg je deze taak op je te nemen of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met Henny Bokje (scriba). Bel naar 0318-500807 of mail naar 
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl of spreek Henny even aan….. 

 
Van het createam: Verloting Adventskalender 
Ook wij worden steeds nieuwsgieriger waar het mooie wandkleed met de 
Adventskalender straks zijn plekje krijgt. De bonnenboekjes zijn leeg, dus wordt 
het wachten tot 7 november. Dan staat de CREAverkooptafel er weer en zal na de 
dienst, tijdens het koffiedrinken, het winnende lot worden getrokken en krijgt het 
kleed een nieuwe bestemming.  
Vergeet dus niet om op 7 november uw nummer mee te nemen! 
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Van de Diaconie De Open Hof: Voedselestafette 2021 
In november staan de Open Hof en Zuid-West op de agenda van de Voedselbank 
om middels de Voedselestafette zoveel mogelijk noodzakelijke producten in te 
zamelen. We zijn heel blij om te kunnen melden dat dit weer als vanouds kan 
gebeuren! Vanaf zondag 31 oktober kan er een tas inclusief boodschappenlijstje 
mee worden genomen. Inleveren kan tot en met zondag 28 november. 
Lukt boodschappen doen niet, dan is een bijdrage voor de Voedselbank ook van 
harte welkom! Dit kan via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette. 
Doet u / doe jij ook weer mee?  
 
V.I.S. bijeenkomst - Filosofisch café In Veenendaal. 

Afgelopen week zijn wij met een groep vanuit de PGV naar het 
filosofisch café in Ede geweest. Om te kijken hoe het daar gaat en 
ons te oriënteren op de mogelijkheden om dit ook in Veenendaal 
op te zetten.  

Op zondag 31 oktober gaan we in het Trefpunt van de Petrakerk met elkaar in 
gesprek over dit plan. De middag zal kort worden ingeleid door Bart Coster. We 
zullen met elkaar spreken en onder leiding van Bart Coster ook enkele oefeningen 
doen in filosoferen en kijken wat dit voor ons betekent.  
Bart Coster is geboren en getogen in Veenendaal, heeft filosofie gestudeerd in 
Groningen en als freelancer artikelen voor Filosofie Magazine geschreven. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deel te nemen op zondag 31 oktober om 
15.00 uur. 
Opgeven kan (hoeft niet) bij Paul Stegenga paulstegenga@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Kopij voor de volgende zondagsbrief graag voor a.s. woensdag sturen naar  
 

zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl. 

 


