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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. 

Woensdag 12 december Oec. 20.00 u. Meditatie-gebedsavond (Stiltecentrum)   

Dienst/Viering 16 december Derde zondag van de Advent..                                        
Open Hof Oec. 10.15 u. F.J.Timmers. W.Bekedam. J.Korf. 50 jaar Oecumenische Samenwerking.                    
                                                                                                                                                   Kinderdienst       

 Prot. 19.00 u.  F.J.Timmers. Open Deurdienst- Adventszangdienst met verzoekliederen. 
                  Ouderling van dienst I.Taapke. 
                        Thema:    “Opnieuw geboren worden”  
                Collecte: Evangelisatie -  Deurcollecte: Diaconie.  
                Koor:       Chr. Regionaal Koor ”Adonai” uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger.  
                Orgel:      Willem Blonk 
                Piano:      Kees de Bruin.                                 

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

Collecte in de dienst van half tien 
Voor de derde en laatste maal dit jaar bestemmen we de avondmaalscollecte voor het Diaconaal Havenproject 
Rotterdam, dat zich ten doel stelt diaconale arbeid te verrichten onder zeevarenden uit alle delen van de 
wereld. Diaconale werkers ondersteunen hen als zij onder soms afkeurenswaardige omstandigheden hun werk 
moeten doen en bezoeken en steunen zeevarenden die ver van huis in een Rotterdams ziekenhuis zijn 
opgenomen.      ~~~~~~~~~~ 

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). 
 

~~~~~~~~~~ 

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! 

~~~~~~~~~~ 

Kerstviering in wooncentrum Laurens  
Op donderdag 13 december aan de Sinclair Lewisplaats - aanvang 14.30 uur in de bibliotheek op de derde 
etage. "kerstgedachte - samen delen - samen zingen" . Gezellig met koffie en iets lekkers. Claus Weggeman.                          

~~~~~~~~~~ 

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 
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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 

~~~~~~~~~~ 

De deur staat open voor meer dan een praatje … 
Veranderingen kunnen angstig maken, want het vertrouwde komt in het gedrang. ‘Wees niet bang!’ klinkt het 
vaak in de Bijbel. Ook Maria krijgt dat te horen als een engel komt vertellen dat ze zwanger zal worden. En de 
herders horen het van de engelen. Wees niet bang voor het verhaal van God. Wees niet bang voor die God die 
plotseling door een kind, voor wie geen plaats was, dichterbij komt. Het oecumenisch maandblad Open Deur 
(zie ook: www.open-deur.nl) van december staat vol verhalen over angst en moed. Verhalen waarin we ons 
kunnen herkennen en die de basis vormen voor ons gesprek. U hoeft het blad niet gelezen te hebben om aan 
het gesprek deel te nemen. Voor de deelnemers is een exemplaar aanwezig. Dit samenkomen onder het genot 
van een kopje thee of koffie is op woensdagmorgen, vandaar de naam Marktgesprek. U bent van harte welkom 
op woensdag 19 december in Open Hof. Het gesprek is van 10.00 uur tot 11.00 uur. Barend van Wijngaarden 

~~~~~~~~~~ 

Bevestiging Kerkrentmeester 
Arjen de Vries heeft aangegeven het voorzitterschap van de wijkraad van kerkrentmeesters van Open Hof op 
zich te willen nemen. Als kerkenraad zijn we hier heel blij mee! Dit betekent dat hij de rest van zijn 
ambtsperiode (3 jaar) in plaats van diaken ouderling-kerkrentmeester zal worden. Op zondag 23 december 
willen we Arjen herbevestigen als ouderling-kerkrentmeester. Voor fijnproevers: dit betekent dat Arjen terug zal 
treden als diaken en aan zal treden als ouderling-kerkrentmeester voor een aangepaste termijn, namelijk 3 jaar. 
Net als met een (her)bevestiging van overige ambtsdragers kunt u hiertegen binnen een termijn van 5 dagen 
schriftelijk bezwaar indienen bij de scriba van de kerkenraad, Bea Cox (scriba-openhof@live.nl). Als kerkenraad 
hopen wij uiteraard dat u, net als wij, het toe wil juichen dat Arjen zich geroepen weet tot deze nieuwe taak.” 

~~~~~~~~~~ 

Uitnodiging 
U bent van harte welkom bij de Kerstviering die we samen met de wijkdiaconie van Zevenkamp en de PCOB 
organiseren. Op woensdag 19 december in de Ontmoetingskerk aan de Ben Websterstraat 1. Vanaf 12.30 uur 
is het ‘binnenlopen’’, om 13.00 uur bieden wij u een lunch aan. Dit jaar is de voorganger ds Jils Amesz.  Er 
wordt geen echte ‘kerkdienst ’gehouden. Wel lezen wel het aloude kerstverhaal uit Lucas en zingen vertrouwde 
kerstliederen. Er is ook ruimte voor inbreng van onze gasten. Daarna schenken we een kop koffie met een 
koekje of chocolaatje.  Aansluitend wordt een kerstvertelling voorgelezen en daarna is het tijd voor een 
borreltje. Om ongeveer 16.15 uur gaat u weer naar huis. Wilt u zich wel aanmelden? Dat kan uiterlijk tot en met 
zondag 16 december. In principe is het de bedoeling dat u zelf voor vervoer zorgt. Aanmelden bij Tannie 
Teeuwen–email: l.teeuwen@upcmail.nl of telefonisch 010-421 23 03. 
                                    Diakenen van Open Hof, Zevenkamp en de PCOB 

~~~~~~~~~~ 

Gemeente-bijeenkomst zondag 23 december 2018: keuze nieuwe predikant 
Op 4 december was er een extra  kerkenraadsvergadering, waarop het advies van de wervingscommissie voor 
de nieuwe predikant werd besproken. De kerkenraad stemde unaniem ‘ja’ om de voorgedragen predikant te 
gaan beroepen. Op 23 december na de dienst van 9.30 uur, dus tijdens de koffie, bent u als gemeente aan de 
beurt. Op die gemeentevergadering zal verslag uitgebracht worden van de gevolgde procedure. Dan wordt niet 
alleen de naam van  de kandidaat bekendgemaakt, maar zal die ook persoonlijk aanwezig zijn, zodat een 
wederzijdse kennismaking tussen de kandidaat en de gemeenteleden kan plaatsvinden. Daarna mogen de 
stemgerechtigde leden van de wijkgemeente Open Hof hun stem uitbrengen. Na telling van de stemmen beslist 
de kerkenraad vervolgens definitief of al of niet tot beroepen van de voorgestelde kandidaat zal worden 
overgegaan. Maartje Greevenbosch namens de wervingscommissie 

~~~~~~~~~~ 

Opbrengst van de  collecte op 18 november tijdens de Dienst in Vieren voor de stichting. SWEDORO is € 
195,25. Iedereen hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van activiteiten voor doven en slechthorende 
volwassenen en kinderen. Namens de werkgroep, Anneke Barendrecht 

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 16 december inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 12 december 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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