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Wijkkerk “De Open Hof”

Welkom door de ouderling van dienst, Erna van der Net.
Zingen: Lied 488: 1 en 2
In den beginne was het Woord…
Stil gebed, ‘Onze hulp’ en groet
Zingen: Psalm 45: 1 en 3
Met luider stem breng ik de koning hulde…
We horen de heilzame richtlijn van God: 1 Petrus 2: 1 - 6 (NBV21)
Glorialied: Psalm 72: 6
Bloeie zijn Naam in alle streken…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment voor de kinderen: Aansteken lantaarntje met een praatje
Schriftlezing: Mattheüs 16: 13 - 21 (NBV 21) door Hans van der Voorde
Lied: Lied 488: 3, 4 en 5
Hij is de Heer, Hij werd een knecht…
Verkondiging: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?”
Lied: Lied 512: 1, 2, 3, 4 en 6
O Jezus, hoe vertrouwd en goed…
Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Onze Vader
Collecte
Zingen: Lied 518: 1 en 2
Hoe helder staat de morgenster…
Zegen
Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en neem
contact op met Drs. Ramon Pol / pol_ramon@hotmail.com
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’)
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Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van de gemeente
naar mevrouw Van den Bor.
Volgende week zondag, 6 februari, hopen we weer met elkaar het Heilig
Avondmaal te vieren! Net als we eerder deden: op een ‘coronaveilige’ manier!
Weet je welkom! En vergeet nooit: ’t is de Heer die je uitnodigt! Niet de
kerkenraad, niet de dominee, maar de Heer nodigt je!
“Komt, want alle dingen zijn gereed!” Ds. John Boogaard
Van de Kerkenraad
n.a.v. de adviezen van overheid en landelijke PKN op 25-01-22
rondom corona heeft de kerkenraad het volgende besloten:
 In de kerkdiensten mogen steeds meer mensen worden toegelaten. In de
dienst mag ingetogen gezongen worden.
 Bij alle verplaatsingen is een mondkapje verplicht.
 Wie aan de beurt is om de kerkdienst te bezoeken krijgt een uitnodiging via
kerktijd.nl.
 Activiteiten voor de jeugd mogen weer opgestart worden.
 Ook overige activiteiten en vergaderingen mogen weer plaatsvinden in de
kerk.
We hopen dat we snel weer met meer mensen in de kerk kunnen zijn!
De Open Hof Soos gaat weer beginnen!
Op dinsdagmiddag 1 februari staat de koffie/ thee weer om 14.30 uur klaar.
Het zal fijn zijn om elkaar weer te zien, al is het nog altijd op gepaste afstand.
Welkom. We kijken uit naar uw komst.
Hilde, Bertha en Els
Groet van de CREAgroep.
Jaaa, we mogen weer
. Komende woensdag -2 februari- komen we weer bij
elkaar in de kerkzaal. Voldoende ruimte, dus afstand om toch elkaar weer te
begroeten en de eerste handenactiviteit in het nieuwe jaar op te starten: maken
van nieuwe kaarten voor de ‘kaartenmolens’. Van harte welkom ook voor een
praatje en/of een kop koffie: de gelegenheid om elkaar weer even te zien &
spreken. Tot ziens rond 09.30 uur.
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StudentAlpha Veenendaal - Nieuwe startdatum!
In februari gaat er weer een StudentAlpha van start. Dit is een cursus van 10
dinsdagavonden en een weekend waar alle ruimte is voor kleine of grote vragen
over het leven en het Christelijk geloof. Bijvoorbeeld: wie is Jezus, hoe kan ik
zeker zijn van mijn geloof of wat moet ik nog met de kerk? Geen vraag is te gek
en je mening wordt gerespecteerd. De cursus is laagdrempelig en op een
ontspannen manier gaan we na een lekkere maaltijd met elkaar in gesprek.
Graag nodigen we je uit om kennis te maken tijdens ons Launch Event op
dinsdagavond 22 februari 2022. Tijdens deze avond kun je samen met
leeftijdsgenoten ervaren of de StudentAlpha iets voor jou is, vrijblijvend en gratis!
Kom je ook?
Om te laten weten of je naar het Launch Event komt of voor meer info:
www.studentalphaveenendaal.nl of insta: @StudentalphaVeenendaal of
studentalphaveenendaal@gmail.com.
Je bent van harte welkom!

P.S. Wist je dat er voor bijna elke leeftijd een Alpha aangeboden wordt? Check
https://alphacursusveenendaal.nl

Kopij voor de volgende zondagsbrief graag voor a.s. woensdag sturen naar
zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl.
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