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Dienst/Viering 25 november
Open Hof
Prot. 09.30 u. A.Matser. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Kinderdienst
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. R.Schoolenberg. Woord- en Communieviering.
Woensdag 28 november Oec. 20.00 u. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum)
Dienst/Viering 2 december Eerste zondag van de Advent
Open Hof
Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst A. Barenrecht. Kinderdienst
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. H. Flohr. Eucharistieviering.
Prot. 19.00 u. H. de Rie. Nieuwe Liefde Viering. Ouderling van Dienst B.Cox. Open Hof Cantorij.
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.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!
~~~~~~~~~~
Verzoekliederen WODD/Adventszangdienst 16 december.
Vanaf 25 november kunt op de lijsten in de gang weer uw verzoeklied(eren) opgeven voor de
Adventszangdienst op 16 december om 19.00 uur met ds. Fulco Timmers en Christelijk Regionaal Koor
"ADONAI" uit Waddinxveen. Meer info op de website van Open Hof en in Open Hof Nieuws.
Taakgroep Eredienst/Werkgroep Evangelisatie.
~~~~~~~~~~
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.
~~~~~~~~~~
Workshop God in de Supermarkt keert terug!
Voor de zomer heb je kunnen lezen over de workshop God in de Supermarkt: een workshop waarbij je de
keuzes wat betreft je dagelijkse boodschappen tegen het licht houdt. Vrijdag 30 november keert Alfred Slomp
terug in Open Hof voor deel 2 van deze boeiende en inspirerende workshop. NB: je hoeft deel 1 niet
meegemaakt te hebben om deze avond aan te haken! Kom en laat je uitdagen om de keuzes die jij maakt bij
wat je koopt te zetten in het licht van zorgen voor de schepping en werken aan een eerlijke samenleving.
Vrijdag 30 november, vanaf 19.30u in Open Hof. Meer info via Fulco (fjtimmers@openhof-ommoord.nl, 06
13531786).
~~~~~~~~~~

Nieuwe Liefde weer in Open Hof: ‘Breek mij open, geef mij vleugels’
Op zondag 2 december om 19.00 uur is er weer een Nieuwe Liefde Viering in Open Hof. Voorganger is dan
Hans de Rie. Hans de Rie is verbonden aan het Citypastoraat waar iedereen welkom is met zijn of haar
verhaal. In deze Nieuwe Liefde Viering willen we ons hierdoor laten inspireren. Het thema van de viering is
‘Breek mij open, geef mij vleugels’. Hans de Rie zal getuigen van zijn eigen wonderlijke weg, van logopedist in
het verpleeghuis tot pastor voor het Oude Westen. Die weg kent ook weerstand: zijn eigen aarzelingen, het
zoeken van wegen om te verstaan wat leeft in wie niet meer spreken kan, het zoeken naar wegen om een kerk
te openen voor de wijk. Weerstand waar de Geest doorheen wil blazen, om ons te helpen de vleugels uit te
spreiden. De Open Hof Cantorij onder leiding van Willem Blonk zal de viering muzikaal ondersteunen.
~~~~~~~~~~
50 jaar Oecumenische samenwerking.
Op 16 december om 10.15 uur is er een oecumenische viering in het kader van 50 jaar Oecumenische
samenwerking, waar ds Fulco Timmers, ds Jacob Korf en pastor Wilbert Bekedam voorgaan. In het Open Hof
nieuws en Draagkracht staat een foutieve tijd vermeld: dit moet 10.15 uur zijn. Wanneer u dierbare momenten
uit 50 jaar samenwerking met ons wilt delen, stuur dan uw bijdragen naar gmdenoudendammer@hotmail.com.
Wij zullen de stukjes dan plaatsen in OHN en Draagkracht.
~~~~~~~~~~
Kunst in Open Hof
Nadat we enige tijd naar een afbeelding van Erasmus konden kijken, is de muur in de ontmoetingsruimte nu
weer de achtergrond voor een heel ander werk. In Open Hof wordt ons een blik gegund in de Hof van Eden,
waarover op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt gesproken. Het is geschilderd door Guus Koelman en
geeft het moment weer nadat de slang zijn slag heeft geslagen. Een verhaal dat veel vragen oproept, zoals
blijkt uit de toelichting die u op de tafel vindt. ‘De wereld is een slangenkuil, maar meer dan dat geldt hier ook
de belofte van Gods vrede voor heel de aarde’. Dat kunt u ontdekken door de rode gloed en tijdens het
komende Kerstfeest.
De Kunstcommissie Open Hof
~~~~~~~~~~
Projectkoor Fonteinkerk zoekt zangers
voor het Festival of Lessons and Carols op zondag 16 december om 10.00u
Een dienst met prachtige Engelse koormuziek, gezongen op Nederlandse teksten, in afwisseling met lezingen
en gebeden. Heb je ervaring als koorzanger en vind je het leuk om carols te zingen? Dan ben je van harte
welkom om mee te doen. De repetities zijn in de kerkzaal van de Fonteinkerk, Terbregselaan 3
steeds van 18.45-19.45u op: Maandag 26 november - Maandag 3 december - Donderdag 6 december Maandag 10 december - Donderdag 13 december - Voorafgaand aan de dienst op zondag 16 december 9.00u.
Aanmelden bij anjedekuiper@fonteinkerkrotterdam.nl, dan ontvang je de muziek per mail en kun je je partij
thuis instuderen.

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 2 december inleveren in een Word document – als bijlage - vóór
woensdag 28 november 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl

