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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 Actie Schoenmaatjes 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.      

Dienst/Viering  9 december Tweede zondag van de Advent                                                        
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. HA. Ouderling van Dienst B.Wijgand. Kinderdienst       
               Collecte: 1e Avondmaalscollecte 2e Diaconie 3e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. R.Schoolenberg. Woord- en Communieviering.  
          18.45 u. Marie-José Vos. Wereldlichtjesdag. Kindercantorij. 
 

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

Collecte in de dienst van half tien en: Schoenmaatjes gezocht! 
Vandaag is de 1e collecte bestemd voor de actie Schoenmaatjes van Edukans ter bestrijding van de kosten 
voor het opsturen van de gevulde dozen naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 
opvangcentra voor straatkinderen in Ghana, Irak en Sri Lanka. Tot en met  zondag 9 december kunt u nog volle 
dozen inleveren. Deze 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 informatie betreft.           Hartelijke groet, 
Annerieke Heuvelman (anneriekededoes@hotmail.com) en Marja Weevers (fweevers@zonnet.nl) 

 ~~~~~~~~~~ 

Reageren n.a.v. de dienst 
Vragen, opmerkingen, ideeën naar aanleiding van deze dienst? En/of wilt u/jij een digitale kopie van de preek 
ontvangen om nog ’s na te lezen? Ik hoor het graag! U/jij kunt me aanspreken na de dienst, bellen/appen (06 
13531786) of mailen (fjtimmers@openhof-ommoord.nl). 

~~~~~~~~~~ 

Hoop 
Op weg naar Kerst heeft de PKN een Adventskalender uitgegeven met de titel “Hoop”. Een mooie uitgave, in de 
vorm van een magazine, met elke dag een tekst uit de Bijbel, een gebed, een aansporing en een inspiratie in de 
vorm van bijvoorbeeld een lied, gedicht of recept. De diaconie wil dit graag deze eerste Adventszondag aan u 
meegeven, om hoopvol toe te leven naar het feest van Kerst. Een klein voorbehoud: op het moment dat dit 
bericht geschreven wordt, is de zending nog niet ontvangen. Uiteraard hebben wij goede hoop en vertrouwen 
dat de kalenders voor zondag binnen zijn, maar in het slechtste geval delen wij ze zondag 9 december uit. 
    Namens de diaconie, Marleen Teeuwen. 

~~~~~~~~~~ 

Verzoekliederen WODD/Adventszangdienst 16 december. 
In de gang kunt u op de lijsten 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.  

~~~~~~~~~~ 

Nieuwe Liefde weer in Open Hof: ‘Breek mij open, geef mij vleugels’ 
Vanavond 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. 

~~~~~~~~~~ 

Kerkplein in Open Hof 
Zaterdag 8 december strijken we weer eens neer in Open Hof: zo’n 30 deelnemers en vrijwilligers van 
Kerkplein voor onze ontmoetingsmiddag. Voor Annette, Ruben, Chris, Frank en Monique een ‘thuiswedstrijd’. 
Het thema is “Verwachting”. We mogen de kerkzaal gebruiken. Dat is fijn want dan kunnen we het thema zelfs 
uitwerken met behulp van de beamer, de adventsliturgie kan op het liturgisch centrum plaatsvinden en de 
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intenties, die we op papieren sterren willen schrijven, kunnen wellicht daar een plaatsje krijgen zodat de 
kerkgangers op zondagmorgen ze nog kunnen bekijken. Aria wil gastvrouw zijn, Willem begeleidt de 
samenzang op orgel en piano, Martijn bedient de beamer en wie weet speelt Teun gitaar. Als u dit leest en 
nieuwsgierig wordt naar Kerkplein dan bent u natuurlijk welkom zaterdag. De middag duurt van 2 tot half 5, 
maar even binnen lopen kan ook. In de folder-draaimolen in de ontmoetingsruimte zit een folder waar u meer 
kunt lezen over Kerkplein en waarin u ook wordt uitgenodigd om vrijwilliger te worden! 
Namens de deelnemers en vrijwilligers van de Noordrand, Tanja Demper en Lenie Blonk. 

~~~~~~~~~~ 

Wereldlichtjesdag 
Op zondag 9 december is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op 
welke leeftijd en op welke wijze dan ook, zijn overleden. We eren en herinneren al die kinderen door een 
kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. De Kindercantorij zingt en de 
avond wordt geleid door Karin Peperkamp en Marie-José Vos. De aanvangstijd is 18.45. De deuren staan open 
om 18.30. De bijeenkomst duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er gelegenheid om bij koffie en thee nog 
na te praten. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, stuur dan een email naar:  
wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl. Karin Peperkamp, Marie-José Vos, Nienke Timmers, Gerard den 
Oudendammer. 

Origineel Marktconcert in Kerstsfeer 
Op woensdagmorgen 12 december staat het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof o.l.v. Willem Blonk op het 
Marktconcerten-podium van Open Hof. En na enkele klassieke stukken weer met een première: het eerste deel 
van het oratorium ‘In deze mens’, geschreven door Margryt Poortstra en Jan de Jong. Dat voert je van een 
moeitevol bestaan naar vrijheid en eindigt met een feestelijk Gloria. Twee toetsenisten zijn de begeleiders: 
pianist Frank den Herder en organist Matthijs van de Wilt. Beiden spelen ook een solo, die er zijn mag. 
Het concert begint om 11.00 uur en duurt een kleine drie kwartier. De entree is vrij, met een collecte na afloop. 
Natuurlijk is ook het buffet open voor een kop koffie, soep of een andere consumptie. Hartelijk welkom! 

~~~~~~~~~~ 

Kerstconcert R.K. Koor Open Hof 
Op vrijdag 14 december verzorgt het R.K. Koor Open Hof een gevarieerd kerstconcert met als thema: 
"Het Wonder van Kerst". Naast het koor verlenen diverse solisten hun medewerking en natuurlijk is er ook 
ruimte voor samenzang. Aanvang : 19.30 uur; kerk open om 19.00 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er 
een deurcollecte om de onkosten te bestrijden. Na het concert is er gelegenheid om na te praten onder het 
genot van  een kopje koffie/thee of een drankje. U bent van harte welkom. R.K.Koor Open Hof 

~~~~~~~~~~ 

Heilige Communie 
Op 19 mei 2019 kunnen kinderen die dit willen en die daaraan toe zijn een volgende stap zetten in hun geloof 
door voor het eerst de Heilige Communie te ontvangen. Als uw kind in groep 4 of hoger zit en hiervoor voelt dan 
kunt u hem/haar opgeven door een formulier in te vullen dat hiervoor is. Formulieren vindt u in de telefoonpost. 
Vraagt u er de gastpersoon maar naar, die weet ze te vinden. Opgeven kan tot 6 januari 2019!! 
Waarom minstens groep 4 vraagt u zich misschien af? Nou, dat is omdat kinderen in de voorbereiding al vrij 
goed moeten kunnen lezen , vandaar dat wij minstens groep 4 vragen. Wij vinden het fijn uw kind te mogen 
begeleiden naar het volgende sacrament. Els Cornax en Tischura Jubithana 

~~~~~~~~~~ 

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. 
  
 
 

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 9 december inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 5 december 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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