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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.
Dienst/Viering 23 december Vierde zondag van de Advent
Open Hof
Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst A.Barendrecht. Kinderdienst
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. H. Flohr. Eucharistieviering. OSOH.
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Vanavond: Welkom in de Adventszangdienst "Opnieuw geboren worden?"
Voorganger: ds. Fulco Timmers. Met heel veel bekende Adventsliederen, die u heeft opgegeven, met het
Christelijk Regionaal Koor "ADONAI" o.l.v. Peter Burger, piano Kees de Bruin en orgel Willem Blonk.
Aanvang Samenzang 18.45 uur. Mis het niet! Welkom Open Deur Diensten.
~~~~~~~~~~
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
~~~~~~~~~~
Kerst Proeverij – woensdag 19 december
Aanstaande woensdag is het al een beetje Kerst in Open Hof. Iedereen die wil kan (zo tussen 11.00u en
14.30u) over de Bazaar doorlopen naar de kerkzaal. Daar klinkt Kerstmuziek, is er een hapje en een drankje,
kun je een kaarsje branden, even stilstaan bij de Kersstal en meer. Nu is het voor wie dit bericht in het
Weekbulletin misschien niet zo spannend om de drempel naar de kerkzaal over te gaan. Maar deze Kerst
Proeverij is een mooie gelegenheid om iemand anders eens mee te nemen, om de drempel over te stappen en
in de kerk iets van Kerst te proeven: een (klein)kind, een buurman of buurvrouw … Kom en beleef ‘t mee!
Contactpersonen: Rita Schoolenberg en Fulco Timmers.
~~~~~~~~~~
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 Open Hof, Zevenkamp en de PCOB
~~~~~~~~~~

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.”
~~~~~~~~~~
Zingen-bij-de-boom, Kinderkerstfeest en Kerstlichtjestocht
Zaterdag 22 december zijn er diverse activiteiten ook om alvast in de Kerstsfeer te komen. Om 12.00u kan er
weer meegezongen worden met Kerstklassierkers op het plein voor Open Hof. Van 14.00-16.00u kunnen
kinderen in de basisschoolleeftijd leuke activiteiten beleven rondom Kerst in de Oranjekerk (Rozenlaan 20). En
van 17.00-19.00u kan iedereen van jong tot ouder meelopen met de Kerstlichtjestocht die start vanuit de
Hillegondakerk (Kerkdreef 2).
~~~~~~~~~~
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
~~~~~~~~~~
Kerststallen in het Stedelijk Museum Schiedam
In het Stedelijk Museum Schiedam is er vanaf 15 december t/m 6 januari een tentoonstelling van kerststallen.
Op vrijdag 21 december om 14.00 uur houdt Theo Roelofs er een lezing met als titel: Van Jezus geboorte tot
kerststal. veelal aan de hand van schilderijen van vroeg middeleeuwse oude meesters. Zowel de tentoonstelling
als de lezing zijn gratis. Voor meer informatie zie: lezing kerststallen-Stedelijk Museum Schiedam.
~~~~~~~~~~
Heel Ommoord bakt.
Zoals u wel of niet weet is de nieuwjaarsreceptie van de PKN Noordrand dit jaar in Open Hof en wel op
maandag 7 januari. Een boeiend programma met o.a. een lezing van Arjen de Vries over schoon drinkwater
voor ieder mens. We willen ons beste beentje voorzetten hier in Ommoord en we zoeken bakkers om een
heerlijke cake en/of boterkoek te bakken. U heeft nog even de tijd maar geeft u het wel vast door aan Egbert
van Rossum tel. 010-4556557 of per mail: egbertvanrossum@kpnmail.nl.
~~~~~~~~~~
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 23 december inleveren in een Word document – als bijlage - vóór
woensdag 19 december 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl

