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Dienst/Viering  13 januari                                                        
Open Hof Prot. 09.30 u. J.G.Amesz. Ouderling van Dienst  P.Zuidervaart.  Kinderdienst.    
               Collecte: 1e bc. de Buren 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering. R.K.Koor Open Hof.          

Dienst/Viering  20 januari                                                        
Open Hof Oec. 10.15 u. F.J.Timmers en T.van Os. Start van de Week van de eenheid en het gebed, 
        thema ‘Recht voor ogen’. Open Hof Cantorij. Kinderdienst 
     

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

Collecte in de dienst van half tien 
De diaconiecollecte van vanmorgen is een bestemmingscollecte. Ieder jaar zoeken de diakenen een aantal 
projecten waarvoor ze een collecte willen bestemmen. Vandaag is die voor “Logeerhuis De Buren” in 
Rotterdam. Logeerhuis De Buren biedt een welkom alternatief voor volwassenen die na een ziekenhuisopname 
naar huis mogen maar niet in aanmerking komen voor een tijdelijke opname in een verpleeghuis of zorghotel. 
De gasten beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden, buren en kennissen dat nodig is in een 
periode van herstel. Het logeerhuis biedt een sociaal vangnet en ondersteunt en begeleidt de gasten tijdens de 
herstelperiode. Tevens wordt aan mantelzorgers de gelegenheid geboden om hun zorgtaken tijdelijk over te 
dragen om hen te ontlasten en een adempauze te geven. 

~~~~~~~~~~ 

Lopers Open Hof Nieuws gezocht 
Er worden nog steeds lopers gezocht die eens in de vier/vijf weken het Open Hof Nieuws willen bezorgen. Als u 
zich geroepen voelt, kunt u zich melden bij Hans Koster. tel.: 4206001 of 0621853832. 
Er wordt met smart op u gewacht. 

~~~~~~~~~~ 

Nieuwe Liefde Film op 13 januari: 127 hours 
Vanavond om 19:30 uur wordt in Open Hof de film ‘127 hours” van Danny Boyle vertoond. Deze film is 
uitgezocht bij het thema ‘Breek mij open, geef mij vleugels’ van de Nieuwe Liefde Viering van 2 december jl.  
Deze biografische film vertelt het verhaal van Aron Ralston (bergbeklimmer) die, nadat er een rotsblok op zijn 
arm is gevallen, klem komt te zitten in een kloof. Omdat hij aan niemand heeft verteld dat hij naar de canyons 
van Utah is gegaan, is er weinig hoop op redding. Gedurende vijf dagen vecht Aron met de elementen en zijn 
eigen demonen. Zijn wil om te blijven leven geeft hem kracht en energie om een belangrijke beslissing te 
nemen. Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met anderen bij een drankje. De avond duurt 
tot ca 21:30 uur. Toegang 3 euro (inclusief consumptie).  Edith van Dam en Marleen Teeuwen. 

~~~~~~~~~~  

Bethelkapeldienst 
Inmiddels zijn er acht aanmeldingen van mensen die meegaan naar de estafettekerkdienst in de Bethelkapel In 
Den Haag. De doorlopende kerkdienst is bedoeld om het onrecht te voorkomen dat het Armeense gezin 
Tamrazyan te wachten staat als zij worden uitgezet. De 3 kinderen zijn in Nederland opgegroeid en hier nu 10 
jaar gewend. Wij verzorgen morgen, maandag 14 januari, een dienst van 12.00 tot 13.00 uur. Wie als 
kerkganger mee wil doen moet zorgen om uiterlijk 12.00 uur in de Bethelkapel te zijn, Thomas Schwenckestraat 
30 in Den Haag. Laat wie mee wil reizen even contact met mij opnemen. Guus Koelman, Telefoon 0620016822 
Email: gakoelman@gmail.com 

~~~~~~~~~~  

Marktgesprek met Open Deur 
Al vele jaren is er maandelijks een gesprek over een onderwerp van het maandblad Open Deur. (zie ook: 
www.open-deur.nl) Omdat niet iedereen meer een abonnement heeft zijn er extra exemplaren van het blad 
aanwezig. Deze maand gaat het over ‘Maakbaar?’ Mensen zijn makers. Het hoort bij ons om iets te maken, te 
scheppen, onszelf uit te drukken. Het geeft ons plezier. En we krijgen er heel wat mee voor elkaar. Maar niet 
alles is maakbaar. We falen, schieten tekort, hebben niet alles onder controle. Zien we dat onder ogen? Het 
onderwerp wordt op vele wijzen belicht en geeft ons voldoende stof voor een gesprek. 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 16 januari in Open Hof. Het gesprek is van 10.00 uur tot 11.00 uur.  
          Barend van Wijngaarden 
             ~~~~~~~~~~  

 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
http://www.open-deur.nl/


Lezing “ Zin in de ouderdom“ 
Donderdagmiddag 17 januari om 14.00 uur. Van harte uitgenodigd voor de lezing door ds Jan van Baardwijk 
uit Amersfoort als start van het project “Zin in de ouderdom “. Wat doen we met de “lange” relatief gezonde 
periode na onze pensionering ? Hoe geven we daaraan zin en betekenis ?  Jan van Baardwijk heeft jarenlang 
ervaring in het werken met ouderen, hij schreef er over in een boek en wil zijn visie graag met ons delen.  
 Oud worden (of oud zijn ) is als varen in een roeiboot. Met de blik naar achteren , vooruit roeien naar de 
horizon. Na afloop kunt u zich opgeven voor het vervolg van het project. In het komende Open Hof Nieuws staat 
hierover meer informatie . Lenie Mulder. Tel: 0108481129  leniemulder35@gmail.com  

~~~~~~~~~~ 

Lopers voor de katholieke Kerkbalans gezocht 
Er worden nog  lopers gezocht die over twee weken (vanaf 21 januari) de brieven voor de Kerkbalans willen 
brengen en ophalen.. Als u mee wilt doen, kunt u zich melden bij Hans Koster. tel.: 4206001 of 0621853832. 
Ik hoop dat er een aantal mensen zijn die hieraan mee willen doen. 

~~~~~~~~~~ 

Week van gebed 20 januari tot en met 26 januari 2019 
Na de  oecumenische dienst van 20 januari start de Week van gebed. In diverse kerken worden elke avond  
gebedsbijeenkomsten georganiseerd.  Het is de bedoeling dat we bij elkaar op bezoek gaan en meedoen.  Het 
is goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar stil te staan en te bidden voor recht en gerechtigheid.  
Er is in Open Hof een boekenlegger beschikbaar met alle gegevens.  
Zondagavond 20 januari en verder. De start van de gebedsmomenten is op zondagavond 20 januari in Open 
Hof. Inloop en ontmoeting om 19. 15 uur. Om 19. 30 begint de gebedsbijeenkomst met een korte viering die 
hooguit een half uur duurt. Na afloop is er koffie/thee. Alle avonden hebben de zelfde opzet en beginnen op 
dezelfde tijd. Het thema van zondag is: Geloof en recht  
zondag 20 januari : Open Hof met ds. Fulco Timmers thema: Geloof en recht  
maandag 21 januari:  Rafaëlgemeente -  Auriuscollege, Malmöpad 60 (Oosterflank) thema : Oprecht zijn  
dinsdag 22 januari: Evang.gemeente – Bertrand Russellplaats 3-7 (Ommoord) thema : Allesomvattende liefde 
woensdag 23 januari: Alexanderkerk –  Springerstraat 338 (Het Lage Land) thema : Wees tevreden 
donderdag 24 januari: Ontmoetingskerk – Ben Websterstr. 1 – Zevenkamp thema : Goed nieuws voor de armen 
vrijdag 25 januari:  Open Hof -  met pastor  Bekedam  thema : Zorg goed voor de aarde 
zaterdag 26 januari: Kerk in Nesselande – schoolgebouw Robert van het Hoffstraat 10 thema : Een groot geloof   
De diverse gemeenten, evangelisch, rooms-katholiek en protestant, hopen dat velen van u één of meerdere 
avonden meedoen aan deze verrijkende ontmoetingen.  Voor meer info: Anneke van Wijngaarden, 240 29 33  

~~~~~~~~~~ 

Bevestigingsdienst 27 januari 2019 
De wijkkerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Jan Huizer, Kees Doornhein, Eelco van der Brug en Aria 
van Ballegoie hebben aangegeven een ambt in onze gemeente te willen aanvaarden. Het is het voornemen om 
hen in de ochtenddienst van 27 januari a.s. te bevestigen; Jan in het ambt van diaken, Aria, Kees en Eelco in 
het ambt van ouderling. Daarnaast heeft Egbert Engelfriet aangegeven een nieuwe termijn in het ambt te willen 
dienen. Hij zal op 27 januari worden herbevestigd. In de dienst van 27 januari zullen vijf ambtsdragers 
terugtreden: Ina van der Hoek, Piet ter Borg, Ida Taapke, Anneke van Wijngaarden en Bea Cox beëindigen hun 
ambtstermijn en hen willen we op 27 januari danken voor hun inzet. De dienst zal worden geleid door ds. Fulco 
Timmers. Voor eventuele bezwaren of toejuichingen bij de voornemens tot bevestiging en herbevestiging kunt u 
terecht bij de scriba Bea Cox (scriba@openhof-ommoord.nl). 

~~~~~~~~~~  

 
 

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