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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
Dienst/Viering 17 februari
Open Hof
Prot. 09.30 u. G. Koelman. HA. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Open Hof Cantorij.
Kinderdienst.
Collecte: 1e Avondmaalscollecte 2e Noodhulp Ethiopië 3e Instandhouding
Erediensten
R.K. 11.15 u. R.Schoolenberg. Woord- en Communieviering.
Prot. 19.00 u. M.Kollenstaart. Welkom Open Deurdienst. Ouderling van dienst M.Greevenbosch
Chr. Mannenkoor Alexander.
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
Overleden; 31 januari 2019, Ditty (Dirkje Gerarda) Straatman-Gersie, 73 jaar.
~~~~~~~~~~
Nieuwe datum Woord en Beeld
Door omstandigheden is de presentatie van Woord en Beeld over: Een goed gesprek, de verzoening van Esau
en Jakob, niet doorgegaan. De nieuwe datum is dinsdag 12 februari om 14.30 u in Open Hof. Verdere
informatie vindt u in het vorige weekbulletin of op de website www.openhof-ommoord.nl. U bent van harte
welkom !
Jan Willem Doff, Elsa de Groot, Louis Vermeulen
~~~~~~~~~~
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!
~~~~~~~~~~
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.
~~~~~~~~~~
Kliederkerk zondag 17 februari 2019 – Met heel je hart!
Op 17 februari van 16.00u – 17.30u is er weer Kliederkerk in Open Hof. De liefde! Je kunt er op Valentijnsdag
bijna niet omheen. Liefde is: bossen rozen, een romantisch diner of een kaartje. Jezus vertelt ook een bijzonder
verhaal over de liefde, over twee onbekenden die elkaar helpen. Nieuwsgierig? Beleef het mee bij de
Kliederkerk in Open Hof! We sluiten af met een (warme) maaltijd, die we zoals gebruikelijk voor elkaar
meenemen. Opgeven van tevoren is fijn. Dit kan via de mail of app bij Amalia (kliederkerk.openhof@gmail.com)
of Fulco (06-13531786). Wij hopen van harte dat je er dit keer bij kan zijn!
Het Kliederkerkteam

Welkom Open Deur/Zangdienst 17 februari om 19.00 uur,
waarin ds Marien Kollenstaart uit Nesselande voorgaat. Thema: 'Ruth, De Migrant' Laat u verrassen door de
bijzondere uitleg van deze 'nieuwe' gastpredikant in Open Hof. M.m.v. Christelijk Mannenkoor Prins Alexander
o.l.v. Arjan Breukhoven. Organist: Matthijs Breukhoven. Samenzang vanaf 18.45 uur met bekende en geliefde
liederen. Mis het niet! Welkom! Werkgroep Eredienst/ Evangelisatie.
~~~~~~~~~~
Het Leerhuis, over boeiende achtergronden ….
De geschiedenis van het christendom is niet los te zien van het jodendom. Er is een tweespalt ontstaan die alle
eeuwen heeft voortgeduurd met alle gevolgen van dien. De tweede wereldoorlog was ook wat dat betreft een
dieptepunt. De protestantse kerk heeft in haar grondslagen opgenomen dat er een ‘onopgeefbaar verbond’ met
Israël. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat was de bedoeling van Paulus in Romeinen 9? Het is een onderwerp
waarover gemakkelijk meningsverschillen ontstaan. Maar het is ook een belangrijk thema, waar we niet omheen
kunnen en zeker ook een onderwerp voor het Leerhuis.U bent op de maandagavond 18 februari weer van
harte welkom in Open Hof. Aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt, zoals gewoonlijk, verzorgd door ds. Anja
Matser.
~~~~~~~~~~
Marktgesprek met Open Deur
Deze maand is het onderwerp van ons gesprek de Jacobsladder. Wie kent niet het verhaal van Jacob die
droomt van een ladder tussen hemel en aarde met daarop engelen die naar boven klimmen naar beneden
afdalen? Wat moeten we met dit verhaal? Wat heeft het ons nog te zeggen? Hoe kan het dat Jacob, de
bedrieger, en God zo dicht bij elkaar komen? 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. In het prachtig uitgevoerde tijdschrift komt het onderwerp op
veel manieren aan de orde 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 20 februari in Open Hof. Het gesprek is van 10.00 uur tot 11.00 uur. Barend van Wijngaarden
~~~~~~~~~~
Bedankt!
Hartelijk dank aan ieder van de Open Hof gemeenschap, die naar aanleiding van de voorbede van Ds. Jacob
Korf op zondag, 27 januari j,l, ons heeft gefeliciteerd via Margreet, via de telefoon, via bezoek en via kaarten
met wensen voor ons zestigjarig huwelijk op 28 januari 2019.
Frans en Aafje Vlastuin
~~~~~~~~~~
Gitarist en organist spelen samen in Open Hof
Op zondagavond 24 februari spelen gitarist Martin Boek en organist Willem Blonk samen een lichtvoetig en
onderhoudend programma. Als duo werk van Giuliani, Boccherini en ‘hét’ gitaarconcert van Vivaldi. Verder
solistisch ook Bach, Engelse en Zuid-amerikaanse muziek. Het concert duurt van 19 – 20.15 uur. Entree vrij,
collecte bij de uitgang.
~~~~~~~~~~
Sociale leer van de kerk: onze best verborgen kerkelijke schat
De sociale leer van de katholieke kerk wordt vaak de best verborgen schat van de kerk genoemd. Op deze
bijeenkomst in het kader van Vorming & Gesprek zowel voor mensen die in de afgelopen jaren tot de kerk zijn
toegetreden, maar ook voor parochianen die zich op het gebied van de diaconie actief inzetten en voor alle
belangstellenden zullen we ons bezighouden met het feitelijk tot stand komen van de sociale leer van de kerk,
wat deze leer inhoudt en hoe deze zich concretiseert in onze huidige tijd. Ook gaan we dieper in op de vraag
wat het verband is tussen geloof en maatschappelijk handelen. Plaats: St. Paulus’ Bekering, Merellaan 350
Capelle ad IJssel; Tijd: woensdag 27 februari 20.00 -22.00 uur. Wilt u zich voor deelname aanmelden bij het
parochiesecretariaat: secretariaat@christoffelparochie.nl of 010-3038871? Pastor Huub Flohr
~~~~~~~~~~

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; 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 17 februari inleveren in een Word document – als bijlage - vóór
woensdag 13 februari 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl

