WEEKBULLETIN

van de gezamenlijke kerken

Jaargang 46 nr.05 zondag 3 februari 2019.

Dienst/Viering 3 februari
Open Hof
Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst A.Barendrecht. Kinderdienst. Doopdienst.
Kinderdienst.
Collecte: 1e Werelddiaconaat Bangladesh 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering.
Dienst/Viering 10 februari
Open Hof
Prot. 09.30 u. geen dienst.
Prot 14.30 u. D. Pranger en F.J.Timmers. Bevestiging ds. W. In ’t Hout. Ouderling van Dienst
M.Greevenbosch. Kinderdienst.
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. F.L.Martens en L.Kornet. Woord- en Communieviering. R.K.Koor Open Hof
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Collecte in de dienst van half tien | Bangladesh
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een
ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot
gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede
voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere
afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee
tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers
van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt
Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh
~~~~~~~~~~
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).
~~~~~~~~~~
Vanmiddag: 50 jaar Oecumene concert door 5 koren van Open Hof.
Graag nodigen wij u uit voor een concert door 5 koren van Open Hof vanmiddag om 15.00 uur in onze Open
Hof, dit in het kader van 50 jaar Oecumene in Ommoord.
~~~~~~~~~~
Woord & Beeld - Een goed gesprek: Jacob en Ezau, een tweeling met karakter
De twee broers Ezau en Jacob kennen we als twee tegengestelde karakters. Hun levensloop toont nogal eens
ruwheid en sluwheid, conflict en bedrog. En hun ouders – Isaac en Rebekka - spelen daar ook hun rol in. Toch
verzoenen ze zich. We gaan tijdens de volgende presentatie van Woord & Beeld die twee levens volgen,
uitgaande van het gesprek bij hun verzoening (Genesis 33). Ds. Jan Willem Doff laat ons de verrassende kant
daarvan zien. Daarna volgt de presentatie door Elsa de Groot en Louis Vermeulen, waarin we zien hoe
kunstenaars het leven van die twee broers hebben uitgebeeld. Waar lag hun sympathie ? Bij Jacob als de
toekomstig aartsvader of toch bij de weerbarstige Ezau ? Hoe denken wij daarover ? U wordt van harte
uitgenodigd voor deze presentatie van Woord & Beeld op dinsdag 5 februari om 14.30 u in Open Hof. Even
uw aandacht voor de tijd: Op verzoek van belangstellenden hebben wij deze keer gekozen voor de middag. In
de hoop dat meer mensen kunnen deelnemen. Wij hopen u te mogen begroeten. U bent welkom !
~~~~~~~~~~
Ter herinnering: intrede ds. In ‘t Hout
Volgende week zondag, 10 februari, wordt dominee Wim in ‘t Hout verbonden aan onze gemeente. U bent van
harte uitgenodigd deze bijzondere dienst, die begint om 14.30 uur, bij te wonen. Voor alle zekerheid:
de ochtenddienst van 10 februari om 9.30 uur komt te vervallen.
~~~~~~~~~~
Sacrament van de Bemoediging.
Uitnodiging voor alle locaties van de Sint Christoffelparochie. Zondag 17 februari 2019 zal in de Paulus
Bekering tijdens de Eucharistieviering 0m 11.00 uur, waarin pastor Wilbert Bekedam voorgaat, het Sacrament
van de Bemoediging worden toegediend. Dit sacrament was bekend als Sacrament van de Zieken omdat het in
de laatste levensfase werd toegediend. Men kan ongeacht de leeftijd, dit sacrament ontvangen wanneer men
de krachten voelt afnemen, zonder dat er sprake is van een levensbedreigende situatie. Wilt U dit sacrament

ontvangen, dan wordt U uitgenodigd voor de voorbereidingsbijeenkomst op donderdag 14 februari om 14.00
uur in de Paulus Bekering, pastor Bekedam is hierbij aanwezig. Aanmelden kan via uw eigen parochie, of het
secretariaat van de Pauluskerk. Telefoon 010_4502354. Vervoer kan worden geregeld.
Werkgroep Ouderencontact. Mimi Vloemans.
~~~~~~~~~~
Concertagenda 2019 van de Stichting Open Hof Muziek
..... is gedraaid en al veel lopers gaan intussen op weg om de agenda’s huis aan huis te bezorgen. Er ligt nog
een aantal flats/straten zonder bezorger. Dus heeft u nog gelegenheid om te bezorgen, neem gerust en graag
een stapeltje mee.... Hartelijk dank weer aan alle bezorgers. We gaan weer een mooi muzikaal seizoen in!
Namens de Stichting Open Hof Muziek, Nico Hof
~~~~~~~~~~
Man, vrouw, transgender of genderneutraal? Hoe kunnen we als christenen daarmee omgaan?
De Nashvilleverklaring van een aantal Nederlandse kerkelijke leiders en christelijke politici afgelopen december
heeft veel stof doen opwaaien. De katholieke kerk lijkt zich angstvallig stil te houden. Maar het is een kwestie
die ook gewone gelovige mensen in onze eigen gemeenschappen raakt. Als pastores nodigen we de
parochianen uit om daar met elkaar over in gesprek te gaan: Hoe staan we daar zelf in? Wat is het belang van
deze kwestie voor je eigen en andermans welzijn? Wat betekent het voor de omgang hiermee dat je als mens
er mag zijn zonder aanzien des persoons? Wat zegt de bijbel daar nu echt over? En wat is de officiële kerkelijke
omgang daarmee en waarom? Het is niet de bedoeling dat we tot standpunten komen of elkaar de maat
nemen. Van belang is dat we elkaar de gelegenheid geven om open en veilig naar elkaar te luisteren en onze
ervaringen te delen en wellicht wijzer worden van elkaar en van wat er zoal over wordt gedacht en gesproken.
Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven om mee te doen wordt het gesprek overdag en
op een avond aangeboden en wel op twee verschillende locaties. Als u deel wilt nemen aan het gesprek dan
graag bij het parochiesecretariaat (secretariaat@christoffelparochie.nl of 010-3038871) aangeven op welke van
beide gelegenheden: dinsdag 12 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Open Hof of donderdag 21 februari
van 14.00 tot 16.00 uur in de St. Caeciliakerk. Pastores Rita Schoolenberg en Huub Flohr
~~~~~~~~~~
Poëzieochtend in Open Hof
Deze keer lezen we gedichten in het kader van de bijeenkomsten rond het thema ‘Zin in Ouderdom’. Aan de
hand van gedichten van Ida Gerhardt, M. Vasalis, Rutger Kopland en Judith Herzberg komen allerlei aspecten
van de ouderdom ter sprake. We kunnen genieten van deze gedichten met ‘ernst en luim’ en hierover van
gedachten wisselen. Ieder is van harte welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 12 februari. We beginnen om
10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst.
Barend van Wijngaarden
~~~~~~~~~~
Marktconcert met Weens programma in Open Hof
Grote namen staan op het programma van het Marktconcert op woensdagmorgen 13 februari. Joseph Haydn
met een speels Divertimento, Mozart met een grote Sonate voor piano en drie liederen uit Schuberts
hooggewaardeerde Winterreise. Uitvoerenden zijn de jonge pianist Alexander Chater, tweedejaars Codartsstudent, en Willem Blonk als organist en zanger. Een Weens programma dus, van ruim een half uur, met gratis
entree en een collecte na afloop. De tijd: 11.00 uur. Welkom, ook voor een consumptie of bazaar-bezoek!
~~~~~~~~~~
Kunst bij de tafel
Zoals u misschien al is opgevallen hangt er bij de tafel in de ontmoetingsruimte een nieuw schilderij. Het geeft
een beeld van een stukje Afrika. Een klein, mager meisje gaat niet naar school, maar moet haar ouders helpen
en is op weg naar de markt. Ze loopt langs een wat verweerde muur die overschaduwd wordt door een boom.
Op de tak zit een kleurrijke, Afrikaanse vogel, als teken van hoop. Het schilderij is gemaakt door Giorgio
Habtemariam. In de telefoonpost hangt nog een ander werk van hem.
Kunstcommissie Open Hof

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

