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Dienst/Viering 30 december
Open Hof
Prot. 09.30 u. W.A,M,Kelder. Ouderling van Dienst M.Greevenbosch.
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. F.L.Martens en L.Kornet. Woord - en Communieviering
Dienst/Viering 31 december Oudejaarsavond
Open Hof
Prot. 19.00 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst I.Taapke
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
Dienst/Viering 1 januari. Centrale viering St. Christoffelparochie
Pauluskerk Capelle a.d.IJssel R.K.11.00 u. Pastorale Team . Eucharistieviering
Dienst/Viering 6 januari
Open Hof
Prot. 09.30 u. A.de Kuiper. Ouderling van Dienst B.Cox.
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. W.Bekedam. Eucharistieviering
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Uitluiden 2018- Inluiden 2019 in Open Hof.
Na de Oudejaarsavond kerkdienst bent u, zijn jullie allemaal welkom in de Ontmoetingsruimte voor koffie, thee
of anderszins mét oliebollen! En: voor wie dat wil kunnen wij het Oude Jaar uit-vieren en het Nieuwe Jaar
inluiden met hapjes en drankjes in Open Hof. En natuurlijk ook met spelletjes, gesprekken, de
Oudejaarsconference, muziek etcetera. Dat willen wij met liefde regelen, mits minimaal 15 à 20 mensen ook
willen blijven. Graag aanmelden bij Jan en Ida Huizer-Taapke onder nr. 06-24 24 0249 of 06-44 26 27 71.
(bellen, appen of smssen) of per email: idataapke@hotmail.com.
Wij turven dan. Houd een toastje, stokbroodje, kaasje, salade of restje kerstlekkers bij de hand om mee te
brengen. Drankjes rekent ieder contant af. Bubbels mag je meebrengen. Jan bakt in elk geval de oliebollen voor
na de dienst. We zijn benieuwd!! Tot morgenavond!! Jan en Ida Huizer-Taapke
~~~~~~~~~~
Nieuwjaarsreceptie PKN Rotterdam-Noordrand.
Op maandag 7 januari 2019 zal de Nieuwjaarsreceptie van de Algemene Kerkenraad van PKN RotterdamNoordrand dit keer gehouden worden in het Kerkelijk centrum Open Hof. Inloop is vanaf 19:30 uur en het
programma begint om 20:00 uur, met o.a. een voordracht in het kader van de duurzaamheid door dr. Arjen de
Vries. Voor verdere bijzonderheden kijkt u naar de officiële uitnodiging aan de prikborden of in de folder-molen
(daaruit mag u een exemplaar meenemen).
Piet Zuidervaart
~~~~~~~~~~
Heel Ommoord bakt.
Zoals u 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.
~~~~~~~~~~
Poëzieochtend in Open Hof
Het begin van het nieuwe jaar nodigt uit om over verleden, heden en toekomst na te denken. We doen dat aan
de hand van gedichten van Dorothee Sölle, Okke Jager en Huub Oosterhuis. Ook Judith Herzberg komt langs
met een gedicht over de naaste. Bij elkaar weer voldoende stof om samen over na te denken en te bespreken.
Ieder is van harte welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 8 januari. We beginnen om 10.00 uur voor ruim
een uur dichtkunst.
Barend van Wijngaarden
~~~~~~~~~~

Nieuwjaars-Marktconcert In Open Hof
Op woensdagmorgen 9 januari zal Willem Blonk zijn Nieuwjaars-Marktconcert geven. Hij gaat de uitdaging
aan om muziek ten gehore te brengen van componisten die in de jaren ’19 geboren zijn. Daar zit bijvoorbeeld
Mozarts vader Leopold bij, geboren in 1719. Een eeuw eerder al komen we bij de Noord-Duitser Matthias
Weckmann, een vrije geest die zijn fantasie alle ruimte gaf. In 1919 werd Leif Kayser en in 1819 Franz van
Suppé geboren. Op de meeslepende klanken van zijn beroemde ouverture ‘Dichter und Bauer’ gaat u met veel
Schwung het nieuwe jaar in. Het concert begint om 11.00 uur en duurt een goed half uur. De entree is vrij, met
collecte aan de uitgang. Welkom!

De redactie wenst u voor 2019:
365 dagen licht en warmte

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

