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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 

Dienst/Viering  27 januari                                                        
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst E.van Rossum. Kinderdienst.  
                                                                                  Aftreden en Bevestiging ambtsdragers.     
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. W.Bekedam. Eucharistieviering.  Voorstellen eerste communicanten.           
     

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Overleden:   14 januari 2019,  Johanna Petronella Maria Breedveld-van Dijk, 94 jaar. 
 

~~~~~~~~~~ 

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).  
 

~~~~~~~~~~  

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.  
 
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  

~~~~~~~~~~ 

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. 

~~~~~~~~~~ 

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). 

~~~~~~~~~~ 
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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. 

~~~~~~~~~~ 

Ontmoetingsmiddag zondag 27 januari 2019 in Open Hof 

over “Hedendaagse Iconen” 
Tijdens deze middag zal mevrouw Anne-Marie van der Wilt, theoloog en beeldend kunstenares, ons vertellen 
over “Hedendaagse Iconen” en daarbij een beeldpresentatie geven. Een icoon bevat een rijke schat aan 
symboliek om de kijker te verwijzen naar het oerbeeld daarachter: het verwijst naar God, Jezus, Maria en 
heiligen. Iconen zijn het meest bekend als geschilderd, toch kende de oude traditie ook iconen gemaakt van 
glasmozaïek of textiel. Naast het ontwerpen van ramen en glasmozaïeken voor kerken en stiltecentra, heeft 
Anne-Marie zich de laatste jaren ook toegelegd op het maken van hedendaagse iconen uitgevoerd in 
glasmozaïek. Het belooft een mooie middag te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen. De inloop is om 
14.30 uur met een kopje thee of koffie; om 14.45 uur begint de lezing en de middag eindigt om ongeveer 16.30 
uur. De toegang is gratis. Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen!        De ontmoetingsmiddagcommissie                                                                                                 

  ~~~~~~~~~~ 

Concertagenda 2019 Stichting Open Hof Muziek 
De Stichting Open Hof Muziek wenst u allen een gelukkig, gezond en wat ons betreft een muzikaal 2019 toe! 
Het eerste marktconcert van 2019 heeft al weer plaatsgevonden, op de 9e januari jl.  
Eind van deze maand is het concertprogramma 2019 op papier beschikbaar. Dan willen wij weer graag in heel 
Ommoord en misschien in een stukje Zevenkamp onze Concertagenda 2019 in de brievenbussen laten glijden. 

Daarvoor hebben wij weer een aantal “lopers” nodig. Bent u in de gelegenheid om in een aantal 
straten of flats te bezorgen dan zouden wij daarmee erg geholpen zijn. Vanaf vandaag kunt u zich 
voor een of meer straten of flats opgeven bij Nico Hof, tel. 010 4551452; bel hem op of schiet hem gerust aan. 
Hij komt vanaf 21 januari a.s. ook langs bij de koren. De concertagenda ligt vanaf zaterdag 2 februari 
(inloophuis) in Open Hof klaar om op te halen. Geeft dat problemen geef dan even een seintje aan Nico (tel. 
010 4551452 / 0644316485).  Als de concertagenda vóór het Marktconcert van de 13e februari is bezorgd zijn 
wij in onze opzet geslaagd en kan “heel Ommoord” kennis nemen van ons programma.  
Helpt u mee? Al vast bedankt voor uw medewerking!         Namens de Stichting Open Hof Muziek, Nico Hof 

~~~~~~~~~~ 

50 jaar Oecumene concert door 5 koren van Open Hof. 
Graag nodigen wij u uit voor een concert door 5 koren van open Hof op zondag 3 februari om 15.00 uur in 
onze Open Hof, dit in het kader van 50 jaar Oecumene in Ommoord. Speciaal voor deze  gelegenheid  is er een 
lied geschreven en gecomponeerd door Jan van der Zee en Willem Blonk, dit wordt  dus een Wereld première 
waar natuurlijk bij moet zijn. Zeker 5 muzikanten zullen de koren muzikaal ondersteunen. Om 17.00 uur heffen 
wij met elkaar op de toekomstige samenwerking van onze kerken. Na afloop van het concert stellen wij u graag 
in de gelegenheid om uw waardering uit te drukken in de collecte bij de uitgang.  Wij hopen u te ontmoeten 

~~~~~~~~~~ 

Intrede dominee Wim in ‘t Hout 
Op zondag 10 februari zal dominee Wim in ‘t Hout intrede doen als predikant in onze gemeente. De 
kerkenraad nodigt u van harte uit deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. De dienst begint deze zondag niet 
om 9.30 uur, maar om 14.30 uur. Voorganger is oud-vlootpredikant Dick Pranger, die samen met ds. Fulco 
Timmers dominee In ‘t Hout zal verbinden aan onze gemeente. Na afloop is er gelegenheid elkaar te feliciteren 
en het glas te heffen op een mooie nieuwe periode voor onze kerk. De kerkenraad hoopt u in groten getale te 
mogen ontmoeten deze zondagmiddag. Voor alle zekerheid: op 10 februari zal er ‘s ochtends om 9.30 uur 
geen dienst zijn.                                                                       Piet Zuidervaart - Voorzitter wijkkerkenraad 

           ~~~~~~~~~~ 
 

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 27 januari inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 23 januari 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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