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Dienst/Viering 18 november  
Open Hof Oec. 10.15 u. W.Bekedam. Dienst in Vieren.  Geen kinderdienst. 

Dienst/Viering 25 november 
Open Hof Prot. 09.30 u. A.Matser. Ouderling van Dienst I.Taapke. Kinderdienst       
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding   Erediensten                                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. R.Schoolenberg. Woord- en Communieviering. Extra collecte zie # 

                                                                                 

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  

Collecte in de Dienst in Vieren  
De collecte vandaag is bestemd voor Swedoro (Stichting Welzijn Doven Rotterdam) en is in 1986 opgericht. Het 
clubgebouw (DOC) is in 1989 feestelijk geopend, zodat alle doven organisaties onder één dak konden komen. 
Swedoro werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst. Zij organiseert cursussen, 
themabijeenkomsten, computercursussen, taallessen voor doven buitenlanders, reanimatiecursus, cursus 
Engels etc. Maar ook organiseren zij leuke uitjes zoals: Kerstmarkt, Kerstgala (vrij toegang), Dansavond, 
Theater met doven en blinde mensen, Voorleesuurtjes voor kinderen in gebaren taal bij de centrale bibliotheek 
en noem maar op. Van harte aanbevolen namens de werkgroep, Paula Emmen 

~~~~~~~~~~ 

# Collecte R.K.25 november 
Volgende week zondag is het Christus Koning en tevens diaconiezondag. Dan zal er een extra collecte 
bestemd zijn voor een diaconaal project van de eigen locatie. 

~~~~~~~~~~ 

Het Leerhuis, omdat je nooit te oud bent om …. 
Een onderwerp dat oermenselijk is en dus ook in de Bijbel vaak aan bod komt, is het goede tegenover het 
kwade. ‘Wanneer het kwaad triomfeert, blijft het goede verborgen; openbaart het goede zich, dan ligt het kwaad 
op de loer’, schrijft de Poolse dichter Szymborska. Wie het over dit onderwerp heeft, komt vanzelf uit bij schuld 
en vergeving. Misschien een zwaar onderwerp, maar één dat wel iedereen aangaat. We willen aan de hand van 
Bijbelse verhalen en eigen ervaringen en gedachten ons hierin verdiepen.  U bent op de maandagavond 19 
november  a.s. weer van harte welkom in Open Hof. Aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt, zoals gewoonlijk, 
verzorgd door ds. Anja Matser. 

~~~~~~~~~~ 

Meer dan een praatje … 
We kennen de week als een eenheid van tijd. Daarna begint de eerste dag of de achtste dag. Dat laatste klinkt 
anders. Dan klinkt het nieuwer. Je kunt het ook als iets aparts zien, als een nieuwe tijd die aanbreekt. ‘De 
achtste dag duurt ook geen 24 uur, hij stoort zich niet aan de klok. Je kunt hem beleven op momenten dat je 
boven jezelf wordt uitgetrokken. Op die momenten dat je verder kunt kijken dan je eigen blikveld’. Het 
oecumenisch maandblad Open Deur (zie ook: www.open-deur.nl) van november laat verschillende 
invalshoeken zien en vormt de basis voor ons gesprek. U hoeft het blad niet gelezen te hebben om aan het 
gesprek deel te nemen. Het gesprek is, onder het genot van een kopje thee of koffie, op woensdagmorgen, 
vandaar de naam Marktgesprek. U bent van harte welkom op woensdag 21 november in Open Hof. Het 
gesprek is van 10.00 uur tot 11.00 uur.  Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~ 

Schoenmaatjes gezocht! 
Na een fantastische opbrengst vorig jaar van totaal 53 gevulde schoenendozen, doen ook dit jaar de  
Ontmoetingskerk en Open Hof samen mee aan de actie Schoenmaatjes van Edukans. De actie loopt van 
maandag 1 oktober t/m zondag 9 december. Bij deze actie worden schoenendozen gevuld met praktische en 
leuke spullen voor kinderen in ontwikkelingslanden. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen in Ghana, Irak en Sri Lanka. Een 
schoenendoos krijgen is voor hen onvergetelijk! Overigens is dit het laatste jaar dat wij als kerk mee kunnen 
doen aan deze actie. Vanaf volgend jaar gaat Edukans een dergelijke actie alleen nog uitzetten met 
medewerking van basisscholen en heet het Schoolmaatjes. Er zal dit jaar ook weer een knutselmiddag 
gehouden worden in Open Hof om met kinderen schoenendozen te versieren en wel op zondag 25 november 
van 14.00 – 15.00 uur. Kinderen uit de kinderdiensten zullen hiervoor binnenkort ook nog persoonlijk worden 
uitgenodigd. Volle schoenendozen (max formaat lengte 36 cm, breedte 19 cm, hoogte 11 cm) kunnen worden 
neergezet in de pastoreskamer of bij ons worden afgegeven. Uiteraard kunnen wij ze – als u dat wenst – ook bij 
u ophalen. Mocht u zelf geen lege schoenendoos hebben dan kunt u deze verkrijgen via ons, ook wat verdere 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
http://www.open-deur.nl/


informatie betreft. Hartelijke groet, Annerieke Heuvelman (anneriekededoes@hotmail.com) en Marja Weevers 
(fweevers@zonnet.nl) 

~~~~~~~~~~ 

Najaarsconcert met vier koren en solisten 
Op zondagavond 25 november om 19.00 uur geven Kindercantorij Open Hof, Koor Hemelsbreed, 
Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof en Open Hof Cantorij samen een groot concert. Solisten zijn Elma 
Dekker, sopraan, Josian Strous, alt, Ard Verkerke, tenor, Frank den Herder, piano en Anton Doornhein, orgel. 
De drie vocale solisten vormen samen met Alex Barendrecht het kwartet dat de vier soli in de grote Mis nr. 6 in 
G van Charles Gounod zingt. Verder wordt het een zeer afwisselend programma met uitbundigheid en 
verstilling. Voor meer informatie: zie Open Hof Nieuws en de website. De zaal gaat om 18.30 uur open. De 
entree is vrij, maar neemt u wel iets mee voor de collecte bij de uitgang!  

~~~~~~~~~~ 

Kerstmarkt 28 november 
Op woensdag 28 november vindt onze jaarlijkse kerstmarkt plaats. Op zich vroeg, maar dat geeft u wel de 
kans ook iets leuks voor sinterklaas te kopen! De voorbereidingen voor deze gezellige dag beginnen al vroeg. 
Zo worden het hele jaar door alle kerstspullen die binnenkomen bij de reguliere bazaar apart gehouden: denk 
aan kunstbomen, kersttafellakens, kaarsen, kandelaars, kaarten, ballen, stalletjes et cetera. Als u nog leuke 
kerstspulletjes hebt liggen, dan kan u die dinsdag 27 november inleveren. De opbrengst van de kerstmarkt gaat 
naar een goed doel. Zie de info op de borden in de ontmoetingsruimte. Er is erwtensoep en natuurlijk ook de 
broodjes kroket of bal gehakt. U bent van harte welkom van 9.00-15.00 uur. Tot dan! 
Coördinator Toos Brummelink email: p.brummelink@upcmail.nl  telefoon: 0102204226 

~~~~~~~~~~ 

adventskransen 
Op woensdag 28 november gaan we als voorbereiding op de adventstijd – op weg naar kerst – traditioneel 
weer adventskransen maken. Ook leuk om dit te doen voor iemand in uw omgeving die met kerst niet in de 
gelegenheid is om naar de kerk te komen. U bent van harte uitgenodigd maar meld u tijdig aan zodat er 
voldoende materiaal aanwezig is! Dit jaar maken we de kransen in de St. Paulus Bekering, Merellaan 352, 
Capelle aan den IJssel, we beginnen om 19.30 uur. Aanmelden graag via 010-3038871 of 
secretariaat@christoffelparochie.nl. 

~~~~~~~~~~ 

Werkgroep Zonder Naam. 
De werkgroep is nu ook bereikbaar via de website. http://stichtingwerkgoepzondernaam.nl - onder de titel 
"Samen delen is ons werk".                                 Secretaris Claus Weggeman 

   ~~~~~~~~~~ 

Vacature - webmaster 
Een van onze webmasters heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen. Heeft u kennis van een website en 
interesse om de vacature in te vullen of weet u iemand laat u mij dit dan weten. Joost Barendrecht 

~~~~~~~~~~ 

Week bulletin als eerste lezen? 
Veel mensen weten niet dat het weekbulletin op woensdag  naar u gemaild kan worden als u zich hebt 
ingeschreven. Hoe werkt dat? U gaat naar de website van Open Hof : https://www.openhof-ommoord.nl/ 
- dan onder het kopje actueel staat als eerste het weekbulletin.. Als u dit aanklikt ziet u de mogelijkheid om u 
zelf op te geven om het week bulletin online te ontvangen. U leest het als eerste en bespaart ook papier 
hiermee.                                                                                        Redactie Weekbulletin – Egbert van Rossum   
 
 
 
 

Klusjesdienst: opgeven bij Egbert van Rossum – tel.4556557 – email: klusjesdienst-openhof@kpnmail.nl 
De Telefoonpost aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 - 11.30 uur voor 
informatie, doorgeven van boodschappen, vragen, opgave van doop, huwelijk, enz. Buiten deze tijden hoort u 
via de voicemail welke pastoor/dominee er voor (dringende) pastorale zaken gebeld kan worden.  
Telefoon 010 455 10 67. 
Stichting Werkgroep Zonder Naam: NL96 INGB 0007 6094 94 t.b.v. de armoedebestrijding.  
Vertrouwenspersoon: Claus Weggeman; Ditty Straatman; Renske Polhuys 
Tel. secr. 010 - 4202426, Email: werkgroepzn@gmail.com;  Levensmiddelen kunt u afgeven bij de telefoonpost.  

Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp. Contactpersoon: Paul Bergmans, tel. 010 220 34 91,ripa@planet.nl 
Voor ons Noodfonds: NL44 INGB 0008 2868 11, t.n.v. Steunpunt VOZ o.v.v. noodfonds 
Mededelingen voor het  weekbulletin van 25 november inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 21 november 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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