Zondagsbrief
voor
16 januari 2022

Vanuit kerkgebouw “De Open Hof”
De dienst is alleen “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist”
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Lector
Collecten:

:
:
:
:
:

ds. John Boogaard
Jurrien Visser
Gerard Rosier
Gerrit Groenen
1ste Diaconie
2de Kerk

Rekeningnummer Diaconie: NL14RABO0395138906
Rekeningnummer Kerk: NL70RABO0395138868
De QR-codes staan op de laatste pagina

Wijkkerk “De Open Hof”

Woord van welkom door Jurrien Visser, de ouderling van dienst
Psalm 119: 1,9,10 (Uit ‘De nieuwe Psalmberijming’)
1. Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.
9. Fluister mij in, HEER, wat uw wet verlangt,
dan zal ik op uw wegen blijven lopen.
Geef dat mijn hart aan uw geboden hangt.
Wijs mij uw pad, dan bloeit mijn leven open.
Geef dat de zucht naar geld mij nooit bevangt;
maak dat ik op uw rijke woord blijf hopen.
10. Fraai lijkt wat leeg blijkt – houd mij daar vandaan.
Laat mij uw wegen gaan, dan zal ik leven.
Houd uw belofte, zie uw dienaar aan!
Goed is elk voorschrift dat U hebt gegeven.
Al ben ik bang dat ik voor schut zal staan,
ik word door liefde voor uw wet gedreven.
Moment van stilte
“Onze hulp en onze verwachting” (en ‘Veni creator…’) door Sela
Gebed om de Heilige Geest
Genesis 4:1-16, gelezen door Gerrit Groenen
Lied 632:2,3 ‘Dit is de dag’
Uitleg en verkondiging
Lied 975:1,2,4 ’Jezus roept hier mensen samen’
Wel en wee
Gebed
Lied 802:1,4 ‘Door de wereld gaat een woord’
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Zegenbede
Lied 423:1 ‘Nu wij uiteengaan’
Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag, met een groet van de gemeente, naar de familie
Van Ravenswaaij.
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
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl
U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het kopje ‘Weekinfo’)

“De Week van gebed voor de eenheid van christenen”.
“Licht in het duister” Þ Dat is dit jaar het thema in: “De Week van gebed voor
de eenheid van christenen”. Een week waarin we, met christenen over de hele
wereld, stil staan bij die “ster van Bethlehem”! Dat licht dat schijnt in het duister;
en dat de weg wijst naar Jezus.
Over heel de wereld bidden we daarvanuit -deze week- voor éénheid onder
christenen, én doen we voorbede voor onze wereld, ver weg en dichtbij.
Ook in Veenendaal komen zo verschillende christenen samen in diverse kerken.
I.v.m. de coronamaatregelen zijn de diensten online.
Ze beginnen om 19:30 uur tot zo ongeveer 20:00 uur. Wees virtueel welkom – en
bid mee:
Op maandag 17 januari:
in ‘De Open hof’, Ronde Erf 86 i.s.m. het Mozaïek 0318
! kerkdienstgemist.nl > Utrecht > Veenendaal > De Open Hof
Op dinsdag 18 januari:
bij het ICF, Grote Pekken 3 i.s.m. met de Hervormde Gemeente Veenendaal Oost
! youtube.com > ICF Veenendaal
Op woensdag 19 januari:
in de Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7 i.s.m. de RK Salvatorkerk
! youtube.com > Bethelkerk Veenendaal
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Op donderdag 20 januari:
in de Petrakerk, Kerkewijk 135 i.s.m. BGV De Verbinding
! kerkdienstgemist.nl > Utrecht > Veenendaal > Petrakerk

De scriba aan het woord:
Scriba zijn in onze wijkgemeente is een mooie maar best tijdrovende en
verantwoordelijke taak. Ik ben nu 4 jaar scriba, mijn termijn is verstreken.
Inmiddels heb ik het verzoek om deze taak nog langer te vervullen positief
beantwoord. Niet omdat het altijd een leuke en gemakkelijke taak is, die alleen
maar voldoening geeft. Wél omdat het mij het gevoel geeft iets te kunnen
betekenen voor onze gemeente. Zo mag en kan ik een klein deeltje van dat ene
lichaam zijn, dat uit vele delen bestaat (lees 1 Korintiërs 12 er maar eens op na).
Misschien heeft u gezien dat er al een aantal keer op verschillende plaatsen een
oproep is gedaan voor een notulist(e) voor de kerkenraad. Helaas tevergeefs.
Zonder notulist(e) zal ik zelf weer moeten notuleren. Dat maakt mijn taak nog
intensiever. Ook wordt het heel ingewikkeld om zelf actief aan vergaderingen deel
te nemen.
Wie o wie wil deze afgepaste taak op zich nemen? Voor het hele jaar 2022 staan
er nu 14 vergaderingen (Moderamen en Kerkenraad) gepland, dus iets meer dan
1 x per maand. Wil je tijd vrijmaken om dit stukje kerkenwerk op je te nemen en
hierin ook een stukje van dat ene lichaam te zijn? Of heb je vragen?
Neem dan contact op met mij, via de mail scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl of
bel 0318 500807.
Hartelijke groet, Henny Bokje (scriba)
Actie kerkbalans 15 t/m 29 januari 2022
Namens de commissie kerkbalans en het College van Kerkrentmeesters laten wij
u weten dat we het komende jaar de actie kerkbalans anders zullen verwerken en
uitvoeren.
U krijgt net als andere jaren de flyer, het toezeggingsformulier voor de vrijwillige
bijdrage met op de achterkant meer informatie en de antwoordenvelop deze week
via de Samen Een bezorger/ster in uw brievenbus of via de post in uw brievenbus.
Dit betekent dat het door u ingevulde formulier ook niet meer bij u opgehaald
wordt.
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We gaan het nl op onderstaande wijze doen:
1. Als u uw bijdrage wilt wijzigen, kunt u dit aangeven op het formulier, uw
handtekening zetten en in de bijgesloten antwoordenvelop doen.
2. Als u de voorbedrukte bijdrage van vorig jaar gelijk wilt houden, hoeft u niets
te doen.
3. Als uw bankrekeningnummer en / of mailadres niet meer klopt, of als het er
niet op staat wilt u het formulier dan ook aan ons terug sturen.
Mogelijkheden voor het terug sturen:
De bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone brievenbus
gedaan worden, maar om kosten te besparen hebben in beide wijken een aantal
adressen waar de envelop in de bus gedaan kan worden, deze adressen kunt u
op de achterzijde van het toezeggingsformulier lezen.
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie.
Een vriendelijke groet, namens de leden van de commissie kerkbalans.
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Handleidingen over het geven aan de collectes via Givt en de PGV App vindt u op
onze website: www.de-open-hof.nl.
Kopij voor de volgende zondagsbrief voor a.s. woensdag sturen naar;
zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl
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