
 
 

 

Zondagsbrief 
voor 

13 maart 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 

De 2de zondag van de 40-dagen-tijd. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze dienst, mede voorbereid door Jacolien Beijer, Harma van Krugten, 
Annemarie de Mooij en Sytske Peterson, zal ‘interactief’ zijn. In die zin dat we kort 
(max. 10 minuten) met elkaar in gesprek zullen gaan, al zittend op onze plek, over 
ons geloof.  
 
2e zondag 40 dagentijd. 
Lucas 9:28-36 
Kernwoorden erkenning-verheerlijking-ontmoeting. 
Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op 
Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart. 
Jezus , Gods zoon! 

 
Vanuit kerkgebouw “De Open Hof” 

De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist” 
 
Voorganger  : ds. John Boogaard 
Ouderling van dienst  : Pieter Mol 
Organist  : Gerard Rosier 
Lector  : Gerrit Groenen 
Collecten:  : 1ste Diaconie (zie pag. 5) 
      2de  Kerk 
   

Rekeningnummer Diaconie: NL14RABO0395138906 
Rekeningnummer Kerk: NL70RABO0395138868 

 
De QR-codes staan op de laatste pagina 
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Woord van welkom door Pieter Mol, de ouderling van dienst 
 
Psalm 24:1,4 ‘De aarde is met al wat leeft’ (De Nieuwe Psalm berijming)  
1. De aarde is met al wat leeft, 
met alles wat Hij adem geeft, 
van Hem, de HEER, de hoogste koning. 
Hij laat het land onwrikbaar staan, 
oprijzend uit de oceaan. 
Zijn macht geeft mens en dier een woning. 
 
4. Kom, poorten, hef je oude boog! 
Maak nu de doorgang wijd en hoog: 
de hoogste koning rijdt naar binnen. 
Wie is die vorst vol majesteit? 
De HEER, de held die in de strijd 
met grote macht zal overwinnen. 
 
Moment van stilte 
 
Woord van Bemoediging en Groet 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gem: en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
Vg: Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus 
in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Gem: Amen 
Gebed 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Deze zondag is de tweede van een blok met zeven teksten over Pasen als feest 
van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons 
beloofd heeft. Op deze zondag staat Exodus 13:3-10 centraal: de Israëlieten 
krijgen de opdracht om het paasfeest te blijven vieren.  
 
‘Beloofd land in zicht’ – het lied: ‘Ga je met ons mee’  
 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
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naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
Exodus 13:1-10, gelezen door Gerrit Groenen 
 
Lied 538:1,4 ‘Een mens te zijn op aarde’  
 
Deuteronomium 8:11-18 
 
Lied 903:1,6 ‘Zou ik niet van harte zingen’  
 
Korte uitleg en verkondiging: “Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet “  
 
We luisteren naar ’t lied: ‘Onbereikbaar (Lied van Mozes)’ gezongen door 
Stef Bos 
 
“Inspiratie delen met elkaar”  
Sytske Peterson vertelt over het lied ‘Onbereikbaar’ (Lied van Mozes)’ en 
aansluitend vertelt Marjan Preusterink over twee voorwerpen die zij meenam.  
 
Wij gaan nu kort (max 10 minuten) met elkaar in gesprek – zittend op onze 
plek - twee aan twee – of met drie tegelijk. De één vertelt aan de ander, de 
ander aan de één! 

- A.d.h.v. 1) de lezingen van vandaag: Exodus 13:1-10 en Deuteronomium 
8:11-18?  

- of A.d.h.v. 2) wat je (in gedachten) meenam als voorwerp/ Bijbeltekst/ lied of 
wat ook maar? ‘Waarom nam jij mee (in gedachten) wat je meenam? Wat 
inspireert jou daar aan? Wat zegt/leert jou dat over geloven?  

- of A.d.h.v. 3) het verhaal van Sytske of Marjan?  
- of A.d.h.v. 4) vragen als: * wat vind je mooi / en wat moeilijk aan geloven? * 

Wat helpt jou je geloof levend te houden en “Hem niet te vergeten”? *  
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Ondertussen klinkt het lied ‘Miserere Nobis’ (‘Heer ontferm U over ons’) van 
Margareth Rizza.  
 
Lied 675 ‘Geest van hierboven’  
 
Wel en wee 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
De kinderen komen weer terug in de kerkzaal. Het project krijgt een vervolg 
‘Beloofd land in zicht’ – de tafel met het verhaal 
 
Lied 561 ‘O liefde die verborgen zijt’  
 
Zegenbede  
 
Beaming: Lied 425 ‘Vervuld van Uw zegen’  
 
Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij 
koffie, thee of fris.  
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de gemeente, 
naar mevrouw Van Eck-Nell. 
 
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’)  
 
Van de Bloemencommissie. 
Het jaarthema van de Protestantse kerk voor 2022 is “Van U is de toekomst”.  
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Levenslust, liefde. 
Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van de zonsopgang tot de 
hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Kleine en grote verrassingen die 
het leven glans geven. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. 
Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons 
aangezegd. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. 
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De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster uit Lucas, 
en verbinden we voor deze symbolische bloemschikking aan “genade is de 
grondtoon”. 
 
Noodhulp Oekraïne  
De Diaconie heeft een bedrag van € 1.500,00 overgemaakt naar Kerk in Aktie 
(KiA) ten behoeve van noodhulp in Oekraïne. 
U kunt ook zelf nog een bedrag overmaken naar bankrekening NL 89 ABNA 0457 
4574 57 t.n.v. KerkinAktie. 
 
Collecte Binnenlands Diaconaat  
Zondag 13 maart  - Kerk zijn doe je met elkaar  
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn 
voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een 
taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische vluchtelingen. Gemeenteleden en 
vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je 
buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet 
mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten 
wil de kerk in Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal 
present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale 
projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Almere. Geef aan 
de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. collecte diaconaat maart 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
 
 
Koekje-bij-de-koffie. 
In de Weekinfo leest u meer over dit initiatief. De intekenlijst ligt bij de koffie/thee 
uitgifte.😊"#$% Van harte welkom om (weer) deel te nemen en ons te laten verrassen  
bij de koffie. Voor vragen: Marjan; hamamajo@hetnet.nl  / 524709/ W.app 
0623048956. 
 
 
 
 
Save the date: Passion-event op zaterdag 9 april  
In de 40 dagentijd doet De Open Hof mee aan The Passion 40daagse van de 
PKN. 
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Op zaterdagmiddag 9 april is er in De Open Hof een optreden van Kindertheater 

Knettergek  
met het programma Windkracht 10!:  
een afwisselende en interactieve voorstelling  
voor jong en oud met te gekke liedjes,  
handpop Olly, goocheltrucs en een Bijbelverhaal.  
Het programma start om 15.30 uur en duurt 

ongeveer 75 minuten. Promo: https://www.youtube.com/watch?v=3zIPpw_uwtU 
Kaarten zijn te bestellen via:  
https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-knettergek-veenendaal/  
 
Op zaterdag 9 april is er op het plein bij de kerk een Paaswake rond een groot 
verlicht kruis. Tussen 18.30 en 21.00 uur kun je o.a. een kaarsje aansteken en je 
hoop, zorgen en verwachtingen delen. Het kruis staat er al vanaf 16.30 uur.  
 

 
 
We zoeken mensen die ons die dag (middag/avond) willen helpen met 
bijvoorbeeld opbouwen, mensen ontvangen en koffie schenken. Lijkt het je wat? 
Laat het weten aan Wendy van Schelven (wendy@van-schelven.nl). Geef 
alsjeblieft aan binnen welke tijden je beschikbaar bent. Kort van tevoren verdelen 
we de taken en informeren wij je. 
 
Wil je mee helpen glazen potjes te sparen om waxinelichtjes in te doen? Je kunt 
ze inleveren bij de kerk, in een doos in de hal. 
 
Hartelijke groet: Erna van der Net, Wilma Kloet, Wendy van Schelven en Dirma 
van de Wetering. 
 
Vacature Penningmeester 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is op zoek naar een penningmeester. De 
penningmeester is een ouderling-kerkrentmeester die zich vooral bezighoudt met 
het beheer van de financiën van de Protestantse Gemeente te Veenendaal (PGV) 
De voornaamste taken bestaan uit het adviseren van het CvK over het financieel 
beleid, het opstellen van de begroting en jaarrekening. Het Kerkelijk Bureau voert 
de dagelijkse administratie waar de penningmeester toezicht op houdt. 
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Ben jij die man of vrouw met ervaring in financiële administratie die een aantal 
uren per week kan en wil besteden aan het financiële wel en wee van de PGV? 
Voor meer informatie: scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl   
 
VANAVOND Zangavond in De Open Hof 

We mogen weer voluit zingen; hoe mooi is dat! Er is weer 'samen zingen op 
zondagavond', VANAVOND in De Open Hof. Samenzang van psalmen, 
gezangen en geestelijke liederen in de Veertigdagen- of Lijdenstijd. We beginnen 
om 19.30 uur. U en jij: allemaal van harte welkom!!! 
De Open Hof op zoek is naar een nieuwe predikant!   
Wat wij zoeken in onze toekomstig predikant is verwoord in de 
vacatureomschrijving. Daarnaast is er informatie over De Open 
Hof samengesteld. Beide documenten 'vacature' en 'informatiebulletin' zijn via 
linkjes te vinden op de welkom pagina van de website van De Open Hof (www.de-
open-hof.nl). Gemeenteleden kunnen ook zelf namen van kandidaten (met 
motivatie!) indienen. Je kunt je mail hierover tot 15 april naar ons toesturen 
via: beroep.openhof@pkn-veenendaal.nl  
  
Een vriendelijke groet van de beroepingscommissie, 
Ada Coppoolse, Petra Visser, Erik Westerhout, Ilja de Haas, Job van Hardeveld, 
Welmoed Klomp, Jacolien van Bruchem en Corinne Kleter 
BEAMteam nieuws 
 
Noodkreet van het beamteam!  
Zondagochtend…de kerkdienst uitzending, afgestemd op De Open Hof te 
Veenendaal wordt in de huiskamer gestart….uhhh…NIKS te zien: geen geluid-
geen beeld- NIETS. Is de verbinding verbroken, ligt het aan mijn toestel? 
Twee jaar - op al die lockdownzondagen -  ben ik verbonden geweest met mijn 
kerk en nu de deuren weer opengaan, maar ik door een omstandigheid niet naar 
de kerk kan, kan ik geen kerkdienst volgen? 
 
Deze mededeling wil niemand toch ervaren of laten gebeuren???? 
Maar het is een gegeven, dat onze wijkkerk wel boven het hoofd hangt.  
 
Het beamteam is naarstig op zoek naar uitbreiding.  
 
 
VOOR HET HELE VERHAAL VERWIJS IK GRAAG NAAR DE WEBSITE EN DE 
WEEKINFO. 
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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 
 

 


