
 

  Programma najaar 2022 - V.I.S.   
 
 
 
De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. 
Ons doel is het verlangen uit de dragen om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen. Dat willen wij doen in 
verbinding met de samenleving van nu, en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft, binnen de 
gemeenschap en meer op afstand van de PGV Veenendaal. 
Daarom stimuleren we het nadenken over hoe wij in het leven willen staan. Als gemeente hebben we elkaar 
hierbij nodig. Elkaar ontmoeten en inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. We zoeken naar 
nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen. Inbreng m.b.t VIS activiteiten in het voorjaar kan via zw-vis@pkn-
veenendaal.nl  (Petrakerk) worden doorgegeven.  
De werkgroepen van ZW en DOH hebben activiteiten georganiseerd waarbij vanzelfsprekend iedereen van beide 
kerken én daarbuiten welkom is. Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data tot 
eind dit jaar. Eind 2022 volgt een nieuw overzicht voor de eerste helft van 2023. Voor extra en/of online 
informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u binnenkort ook terecht op  de websites van de Open Hof (www.de-
open-hof.nl) en gemeente Zuid West (www.petrakerk.nl)  
 

Bijbelkring  
 

Dit seizoen nemen we het boek Openbaring door. We kijken 
naar wat er staat en wat deze tekst voor ons geloof te 
betekenen heeft. Daarbij gebruiken we het werkboek van 
Kees de Vlieger, ‘De Openbaring van Jezus Christus.’ Het is 
verkrijgbaar voor 13,20 euro (inclusief verzendkosten) via 
mijzelf of via www.kerygma.nl. 
Een samenvatting met gespreksvragen zal uitgedeeld worden, 
waardoor het gemakkelijker is met elkaar in gesprek te gaan. 
Als u dit seizoen voor het eerst mee wilt doen aan deze 
Bijbelkring, is het handig om u eerst aan te melden.  
 

Data:      woensdag 7 september (daarna elke eerste  
                woensdag van de maand: 5 okt, 2  nov., 7 dec. 
                2023: 4 jan, 1 feb, 1 maart, 5 april,  
                3 mei, 7 juni 
Locatie:  Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 
Tijd:      20.00 – 21.30 uur  
Kosten:  bijdrage voor koffie / thee 
Leiding:  Joop van Dijk, 07vandijk.joop@gmail.com,  
                06-40005722 
 

God vergeten: gedachten over geloof en dementie 
 

‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe,’ aldus een 
partner van iemand met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, 
als je omgeving jou al heeft verloren? Wie ben je, als je dat 
zelf niet meer weet? 
Dementie tast de grondvesten van je bestaan aan en heeft 
grote impact op het leven van naasten. Dementiedominee 
Tim van Iersel zal deze thema’s inleiden en hierover in 
gesprek gaan. Ook zal hij handreikingen doen hoe je mensen 
met dementie en hun naasten kunt blijven betrekken bij de 
gemeenschap. Ds. Tim van Iersel is geestelijk verzorger  bij 
WoonZorgcentra Haaglanden en auteur van “Godvergeten. 
Gedachten over geloof en dementie”. 
 

Datum:   dinsdag 20 september  
Locatie:   Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 
Tijd:        20.00 uur  
Kosten:    € 5,- (inclusief consumptie) 
Contact:   Ds John Boogaard, j.a.boogaard@ziggo.nl 
Leiding:    Ds. Tim van Iersel 

De toekomst van de kerk: Almatine Leene 
 

We weten allemaal dat er steeds minder mensen naar de kerk 
gaan, toch is Almatine Leene hoopvol over de toekomst van 
de kerk. Zij is een jonge predikant en docent die in 2021 tot 
'Theoloog van het jaar' werd gekozen. Wat is haar 
perspectief? Waarin mogen we vertrouwen dat God werkt en 
de kerk van hem is en op welke cruciale punten wordt er van 
ons iets verwacht om de kerk 'levend' te houden? Laat je deze 
avond inspireren door een hoopvol perspectief! 
 

Datum:  22 september 
Tijd:        20.00-22.00 uur 
Locatie:  Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5 
Kosten:  collecte na afloop 
Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl 

Taizé-Vieringen 
 

In onze gemeente worden sinds een aantal jaren Taizé-
vieringen gehouden. 
Deze vieringen zijn er voor iedereen, -jong maar ook ouder, 
die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de 
gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé. 
Vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het 
aansteken van kaarsen. 
 

Data:      25 september, 13 november; 
    2023: 22 januari, 26 maart, 28 mei, 24 september  
                 en 12 november 
Tijd:       19:00 - 19:30 uur 
Locatie:   Petrakerk, Kerkewijk 135  
Contact:  sheidevd@ziggo.nl  

mailto:zw-vis@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-vis@pkn-veenendaal.nl
http://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/
http://www.petrakerk.nl/
http://www.kerygma.nl/
mailto:07vandijk.joop@gmail.com
mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl
mailto:sheidevd@ziggo.nl


Kapsalon Romy 
 
Deze film gaat over de tienjarige Romy, die iedere dag tegen 
haar zin in naar oppas-oma Stine moet, die het druk heeft 
met haar kapsalon en steeds vergeetachtiger wordt. Als blijkt 
dat oma Alzheimer heeft,  groeien de twee dichter naar 
elkaar. Deze film is erg geschikt om samen met 
tieners/jongeren te kijken om het begrip rond Alzheimer te 
vergroten. Als je ook je zoon of dochter mee wilt nemen, dan 
is die heel hartelijk welkom.  
 
Datum:  dinsdag 27 september  
Locatie:  Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 
Tijd:     19.45 uur exact (koffie / thee vanaf 19.30) 
Kosten:  € 5,- (inclusief consumptie) 
Contact: Corinne Kleter, corinnekleter@outlook.com 

 

Op bezoek bij andere kerken 
 
Aankomend seizoen 2022/2023 willen wij met een groepje 
geinteresseerden een aantal Zondagse diensten in andere 
Veenendaalse kerken bijwonen. Op het programma staat in 
elk geval ICF (Internationale Christelijke Familie) in de 
Hoeksteen. Ook willen we graag – weliswaar niet tijdens een 
vrijdaggebed – een Veenendaalse moskee bezoeken. We 
willen deze bezoekjes aankomend seizoen een keer of 3, 4 
doen met een min of meer vaste groep van max. 10 
personen. De data zijn nog niet bekend en zullen later 
bekend worden gemaakt. Snel aanmelden is handig! 
 

Aanmelden: Corinne Kleter, corinnekleter@outlook.com / 
Koos de Mooij, koosdemooij@yahoo.com 
 

Filosofisch café 
 
Na een succesvolle start vorig seizoen willen we dit seizoen 4 
keer met u en jullie het filosofisch gesprek aangaan.  
Het thema voor 27 september is in voorbereiding.  
22 november staat ook nog niet vast, maar zou wel eens te 
maken kunnen hebben met “de mens op zoek naar zichzelf”. 
We hopen interessante gastsprekers te strikken om de 
avonden in te leiden.Wie zich tijdig aanmeldt ontvangt vooraf 
per mail informatie ter voorbereiding. 
 
Data:   27 september en 22 november  
Tijd:        20:00 – 21:30 uur  
Locatie:  Trefpunt, Dennenlaan 5  
Contact + aanmelden: paulstegenga@gmail.com , 521222 

Open Thomaskring 
 
De Thomaskring staat open voor gemeenteleden uit beide 
wijken. Wie deelneemt heeft meestal klassiek-christelijke 
geloofsopvattingen losgelaten en zoekt naar nieuwe 
zingeving. Aan de hand van hedendaagse teksten, artikelen, 
boeken, beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar 
verrijken met actuele visies op geloof en leven. 
 
Data:       donderdag 6 okt. en 17 nov.  
                 2023: donderdag 12 jan., 23 febr. en 23 maart 
Tijd:         20.00 – 22.00 uur 
Locatie:   Trefpunt, Dennenlaan 5 
Contact:  Kees Visser, 0318-412437 k.f.visser@kpnmail.nl 
                  Marise Wiersma, 0318-513548 
 
 
 

Wereldvoedseldag: korte presentatie + maaltijd 
 
14 oktober is het wereldvoedseldag. Socioloog en 
voedingskundige Martin v.d. Gaag houdt een korte 
presentatie over consumeren, voedselbederf, eten 
weggooien en duurzaamheid. Hij is een bekend spreker over 
duurzaamheid; schrijver van ‘de Luxe van Genoeg’ en auteur 
in het magazine ‘Genoeg’. 
Aansluitend eten we gezellig met elkaar een voedzame 
maaltijd met producten van de Stadsakkers.  
Deze gezamenlijk georganiseerde activiteit door Zuid West en 
De Open Hof vindt plaats in het Trefpunt van de Petrakerk. 
 
Datum:        vrijdag 14 oktober 
Tijd:              17.30- 20.00 uur 
Locatie:        Trefpunt, Petrakerk, Dennenlaan 5 
Kosten:         5 euro  
Spreker:        dhr. Martin van der Gaag 
Aanmelden: Ada Coppoolse, adacoppoolse@gmail.com 
                       Ada Westerink, ada.westerink@gmail.com 
 
 
 

Hildegard van Bingen; Creatief en inspirerend 
Hildegard van Bingen concert met Vrouwenschola Vocaal 
Theologen Ensemble 
 
Dr. Hanna Rijken geeft een inleiding in het gedachtegoed van 
Hildegard van Bingen. De muziek van Hildegard zal daarin 
een leidende rol hebben. Het orgel wordt bespeeld door 
Kees Alblas en als de omstandigheden het toelaten zal er ook 
gezongen worden.  
 
Datum:  zondag 16 oktober  
Tijd:  16.00 uur 
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Contact:   zw-vis@pkn-veenendaal.nl 
Kosten:   collecte na afloop 
Uitvoerenden:   Vocaal theologen ensemble,  
                              Kees Alblas, orgel 
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de Groene Kerk presenteert: Leven in een tijd van code rood 
  
Dr. Sam Janse wil in zijn lezing met ons ingaan op het grote 
thema van deze tijd: duurzaamheid. Is er voldoende besef van 
urgentie in onze samenleving? En hoe zit dat in de christelijke 
gemeente? Wat betekent dat voor onze levensstijl? Vanuit de 
Bijbel en de christelijke traditie wil hij lijnen trekken die ons 
helpen ons standpunt (en onze levensstijl) te bepalen. 
 
Datum:  woensdag 19 oktober 
Tijd:        20.00 uur 
Locatie:  Trefpunt, Dennenlaan 5 
Kosten:  collecte na afloop 
Leiding:  Dr. Sam Janse 
Contact: Ytsen Wielstra, ytsenwielstra@live.nl 

Bijbel.com (zoekers en verdiepers) 
 

Wat zegt de bijbel mij?  Wat zou het voor mij kunnen 
betekenen als ik mij verdiep in een Bijbelverhaal? 
Je hebt het druk met werk, relatie, gezin en sport. Hoe vind 
je dan tijd voor zoiets als Bijbellezen? 
Weet je dat het leuk en interessant is om in een groepje 
leeftijdsgenoten gewoon een paar keer met elkaar iets uit de 
bijbel te lezen, en met elkaar in gesprek hierover te gaan? 
  
Data:       2/11, 9/11, 16/11 ( zoekers) 
                 8/11, 15/11, 22/11 (verdiepers) 
Tijd:         20.00 uur 
Locatie:  Open Hof of Trefpunt 
Contact: ds. Coby de Haan, drs.jdehaan@gmail.com  

              

Engelen, verschijningen uit de hemel 
Lezing Berthilde van der Zwaag 
 
In de Bijbelse verhalen komt het voor dat engelen aan 
mensen verschijnen. In het Nieuwe Testament beschrijven de 
vier evangelisten verschijningen van Jezus nadat Hij was 
gestorven. Ook nu zijn er mensen die een verschijning 
meemaken zoals dat in de Bijbel beschreven wordt, zowel van 
engelen als van Jezus. Mensen die het hebben meegemaakt, 
durven het vaak niet te vertellen uit angst voor de reacties 
van anderen, terwijl het voor henzelf een kostbare en 
levensveranderende ervaring is. 
 
Datum:  woensdag 16 november 
Tijd:        20.00 uur 
Locatie:  Trefpunt, Dennenlaan 5 
Contact + aanmelden: zw-vis@pkn-veenendaal.nl 
Leiding:  Berthilde van der Zwaag 
Kosten:  collecte bij de uitgang 

“Het Lam Gods” van de gebroeders van Eijck 
 
De aanbidding van het Lam Gods is een religieus veelluik van 
de gebroeders Hubert en Jan van Eyck, voltooid rond 1432. 
Het is qua afmeting te vergelijken met De Nachtwacht.  
In België wordt het schilderij beschouwd als het onbetwiste 
hoogtepunt van de Vlaamse kunst.    
Toen ik in de zomer van 2021 het altaarstuk in de Sint-
Baafskerk in Gent zag, was ik diep onder de indruk en werd 
ik enthousiast over de details en betekenis. Ik deed mezelf 
toen de belofte om er meer studie van te maken en dat wil 
ik met jullie delen.  
 
Datum:          dinsdag 22 november 
Tijd:          20.00 uur  
Locatie:         Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 
Kosten:          bijdrage voor koffie / thee 
Leiding + aanmelden: Corinne Kleter,    
                        corinnekleter@outlook.com 

 

Verlies en hoe dan verder? 
 
Het verlies van een partner grijpt diep in je leven in; kan je het 
gevoel geven dat je een deel van jezelf kwijt bent. Hoe goed 
kan het je doen, om juist dan mensen te ontmoeten die 
zonder veel woorden begrijpen waar jij het over hebt. 
Daarom is er dít najaar de gespreks-/ontmoetingsgroep over 
‘verlies en hoe/dan verder’, bedoeld voor mensen die 
afscheid hebben moeten nemen van een geliefde. We zullen 
stil staan bij het afscheid, het rouwen en ook bij de vraag: 
welke steun je al dan niet ondervindt van je geloof. We 
komen bij 5 x elkaar van 20.00 tot 22.00 uur. De leiding is 
handen ds. John Boogaard. 
 
Data:             woensdag 23 en 30 november,  
                       7 en 14 december, 18 januari 2023 
Tijd:               20.00 – 22.00 u 
Locatie:         De Open Hof 
Leiding + aanmelden: Ds. John Boogaard, tel. 0318 543990,  
                        j.a.boogaard@ziggo.nl 

 

Choral Evensong 
Door Vocaal Ensemble ZuidWest o.l.v. Guus Fennema 
 

Een Choral Evensong (“avondzang”) is een gezongen 
kerkdienst die traditioneel rond zonsondergang wordt 
gehouden en gericht is op het zingen van psalmen en andere 
Bijbelse liederen. De dienst stamt af van canonieke vespers 
die een eigen vorm hebben gekregen in de anglicaanse kerk.  
Wees welkom om te luisteren en mee te zingen waarbij de 
keuze van de lezingen en liederen is gebaseerd op het 
karakter van deze 1e adventszondag. 
 
Datum:            zondag 27 november  
Tijd:            16.00 uur, kerk open 15.30 uur 
Locatie:           Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Kosten:            collecte na afloop 
Aanmelden:   vooralsnog n.v.t. Let op berichtgeving in o.a.  
                         Samen Eén, Website en Zondagsbrief 

 
 
                                                                        Zie ommezijde! 
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Workshop Engelen vormgeven 
 
Na de lezing van Berthilde (16 november) en een viering op  
1 december over dit thema gaan we zelf aan de slag. Hoe ziet 
jouw Engel eruit? Laat je inspireren door materiaal en de 
leiding van ervaren vormgevers. Kinderen zijn welkom bij een 
van de technieken. Ervaring is niet nodig. 
 
Datum:   zondag 11 december 
Tijd:         14.30 uur 
Locatie:   Petrakerk 
Kosten:    5 euro 
aanmelden: zw-vis@pkn-veenendaal.nl.  
Contact:   Tine Stegenga, 0318521222 
 

Kliederkerk 
 

Een nieuwe vorm van kerk-zijn waarin jong (0-12 jr) en 
oud samen op een creatieve manier de betekenis van 
bijbelverhalen ontdekken. Een Kliederkerk bestaat uit 3 
delen; samen ontdekken, samen vieren en samen eten.  
We sluiten af met een hapje en een drankje.  
 
Data:                Deze worden gepubliceerd via S.E en  
                             websites      
Tijd:  14.30 – 16.00 uur  
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Contact  + aanmelden: ds. Coby de Haan 
                             ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl  
 

Festival of Lessens & Carols 
Door het Kleinkoor Rhenen, o.l.v. Lisette van de Loo 
 
Inmiddels traditie in de Petrakerk!  
Volgens Engels gebruik wordt, dmv koor- en samenzang en 
een aantal Bijbellezingen, het verhaal verteld van de geboorte 
van Jezus en de aanloop daarnaar toe. Het Kleinkoor Rhenen 
zingt muziek van bekende, voornamelijke Engelse 
componisten. Na afloop is er warme chocolademelk en 
glühwein. 
 
Datum:  zondag 18 december  
Tijd:  15.30, inloop vanaf 15.00 uur 
Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135 Veenendaal 
Contact: Hans Kroon, hansjmkroon@gmail.com  

Kosten:  collecte na afloop 

 
 
 
 
 

Eind december ontvangt u  
het nieuwe V.I.S overzicht voor 2023 

 (tot de zomervakantie) 
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