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 Dienst/Viering  5 mei                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. W. in ’t Hout. Ouderling van Dienst C.Doornhein.  Kinderdienst  
               Collecte: 1e Noodhulp Syrië  2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K.  11.15 u. F.Martens en E.Weevers. Woord- en Communieviering.   

Dienst/Viering  12 mei                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst. E.v.d.Brug.  Kinderdienst. 
               Collecte: 1e Diaconie  2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K.  11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering. 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 10 -  Syrië; kerk zijn in oorlogstijd 
Al ruim 70 jaar lang mogen we in Nederland onze vrijheid vieren. Wij kennen geen tijden van oorlog meer. Een 
bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al vele jaren 
dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. De situatie is rampzalig. Steeds meer mensen in 
nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf 
ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp 
met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig 
terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. 
Laten we onze vrijheid blijven vieren, maar tegelijk ook denken aan onze naasten in Syrië. Op de website 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-syrische-vluchtelingen kunt u meer uitgebreide informatie vinden. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!  

~~~~~~~~~~ 

Bevrijdingsdag Zondag 5 mei. 
Vandaag 5 mei, Bevrijdingsdag, organiseren de 
kerken van Open Hof en Zevenkamp een 
bevrijdingsfestival.  
13.30 uur  Inloop met ‘De Klezbez’  
14.00 uur Opening   
14.15 uur – 15. 15 uur:  in gesprek met 
ooggetuigen en gedachtewisseling  
15.15 uur  korte pauze   

15.30 uur een documentaire over een joods gezin 
dat vanuit Nederland naar Zwitserland vluchtte met 
behulp van ‘passeurs’  
16. 45 uur  Informeel samenzijn onder het genot 
van een hapje en een drankje  
17. 30 uur einde van de middag .  
Iedereen welkom en de toegang is gratis.  

~~~~~~~~~~ 

 info vindt u op het aparte vel dat bij het weekbulletin zit. ‘Speak it Loud’ project 2019-2021 
De diaconieën van de Rotterdam-Noordrand slaan de handen ineen om een bijzonder diaconaal project te 
ondersteunen. Vanuit de Fonteinkerk is het initiatief gekomen om een project in Kenia te ondersteunen. Dit is 
met veel enthousiasme omarmd door de andere wijken. Onder het motto: “samen kunnen we meer”, willen we 
de komende jaren het ‘ Speak it Loud’ project van onze Keniaanse partnerorganisatie Terry Child Support 
ondersteunen.  Uw diakenen weten er alles vanaf. 

~~~~~~~~~~ 

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’ is 
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 6 mei weer 
van harte welkom in Open Hof. Aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt, zoals gewoonlijk, verzorgd door ds. Anja 
Matser.          

~~~~~~~~~~ 

Duitse zangeres op Marktconcert 
Het Marktconcert van woensdag 8 mei wordt verzorgd door de zangeres Isabelle Osenau, aan de vleugel 
begeleid door Willem Blonk. Zij werd in 1998 in Keulen geboren en is nu derdejaars student aan Codarts. In het 
programma blijft ze dicht bij haar moedertaal met acht korte liederen uit Dichterliebe van Schumann en verder 
Wolf, Berg, Schubert en Mozart. Willem Blonk speelt ook enkele passende intermezzi op het kerkorgel. Het 
concert begint om 11 uur en duurt een goed half uur. De entree is vrij; aan de uitgang kan een bijdrage in de 
collecte geleverd worden. Welkom!         

~~~~~~~~~~ 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-syrische-vluchtelingen


Poëzie ochtend in Open Hof 
In de maand mei spelen er diverse thema’s. Pasen is nog maar net geweest, de doden worden herdacht 
evenals als de bevrijding, de natuur laat merken dat we via het voorjaar op weg zijn naar de zomer. De eerste 
onderwerpen zullen via gedichten aan de orde komen. Bekende dichters als Ida Gerhardt, Huub Oosterhuis, Ed 
Hoornik en Clara Eggink hebben hier hun gedachten en gevoelens op papier gezet. We gaan ze lezen en 

hierover met elkaar in gesprek. Ieder is van harte welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 14 mei. 
We beginnen om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst.                                     Barend van Wijngaarden. 
          

Marktgesprek met Open Deur 
Taboes zijn overal. Ook als je denkt dat je je van alle taboes hebt bevrijd. Misschien kan je wel niet goed 
samenleven zonder taboes! Maar aan de andere kant kunnen taboes ook beklemmen en schaden – zoals 
wanneer in een familie niet over pijnlijke gebeurtenissen mag worden gesproken. Van welke taboes kun je je en 
wil je je bevrijden? Zijn er taboes die er maar beter kunnen blijven? Vragen die we ons ook binnen de kerk 
moeten durven stellen. In het oecumenisch maandblad Open Deur. (zie ook: www.open-deur.nl) wordt hier 
dieper op ingegaan. Omdat niet iedereen meer een abonnement heeft, zijn er extra exemplaren van het 
prachtige blad aanwezig. Het onderwerp wordt van diverse kanten belicht.  Met vooraf een kopje thee/koffie 
gaan we, misschien wel tussen het boodschappen doen op de markt, met elkaar in gesprek. U bent van harte 
welkom op woensdag 15 mei in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur. 
         Barend van Wijngaarden  
      ~~~~~~~~~~ 

Gerrit Toussaint 60 jaar priester 
Op zondag 26 mei viert pastor Gerrit Toussaint dat hij 60 jaar geleden tot priester is gewijd door bisschop 
Jansen . Gerrit Toussaint is ruim 20 jaar in ons pastoraat gebied werkzaam geweest, Open Hof was voor Gerrit 
Toussaint de kerk waarmee hij zich toen en ook nu als parochiaan  verbonden voelt mede door de Oecumene. 
Het past niet bij Gerrit Toussaint om daar al te  veel ruchtbaarheid aan te geven, maar het ongemerkt voorbij 
laten gaan gaat hem ook te ver.  Op zondag 26 mei zal Gerrit Toussaint samen met Wilbert Bekedam 
voorgaan  in deze feestelijke viering, waaraan ons R K Koor haar medewerking verleend. Dit zal tevens de 
laatste keer zijn dat Wilbert Bekedam in Open Hof voorgaat, hij gaat immers naar Breda, Er zijn dus 2 goede 
redenen om op zondag  26 mei in Open Hof aanwezig te zijn. Gerrit heeft liever geen cadeau s, een mooie 
persoonlijke  herinnering aan Gerrit van u waardeert hij zeker, wanneer u hem ontmoet in Open Hof. Toch u 
kunt  hem wel een plezier als u een gift wilt geven aan Stichting  MASAKHANE  te Gouda - Projecthulp Zuid/ 
Afrika. Banknummer: NL51TRIO 0197844006  waarmee Gerrit  zich verbonden voelt. Na afloop is een 
informeel samenzijn met koffie en een hapje/drankje om Gerrit  te feliciteren, al zegt hij zelf: “ ik ben ook maar 
gewoon parochiaan”. Wij vinden het toch heel bijzonder dat Gerrit dit met ons vieren mag.  Uiteraard bent u ook 
in de gelegenheid om pastor Wilbert Bekedam te bedanken, later in de tijd wordt er parochie breed aandacht 
aan zijn vertrek geschonken. Zet deze datum dus in uw agenda, u bent van harte welkom. 

~~~~~~~~~~ 

Oproep voor gastvrijheid. 
Op vrijdag 5 juli krijgen we in Ommoord het koor Christ The King Church Choir uit Uganda  op bezoek o.a.voor 
een groot concert op zondagavond in Open Hof. Het gaat om ca. 24 mensen waaraan we een gastvrij 
logeeradres willen aanbieden. Er zijn gelukkig al aanbiedingen maar nog niet genoeg. Wij vragen om 
gastgezinnen die 2 gasten (of meer)  kunnen herbergen. Aankomt op vrijdag 5 juli – vertrek na een gezellige 
dag uit – waar u ook mee kunt - op maandag 8 juli. Hierna is het koor nog een aantal dagen in Voorschoten. Er 
is een heel programma – grotendeels in Open Hof. U hoeft niet elke dag in de keuken te staan – 1 of 2 warme 
maaltijden aangevuld met broodmaaltijden en gezelligheid en gastvrijheid. Open Hof heeft zich in het verleden 
al vaker ontpopt als een gastvrije gemeente (RK en PKN) denkt u maar aan de Taizé happening. Heeft u 2 
bedden over – vindt u het gezellig: graag melden bij Anja Vreeswijk - anvreeswijk@hotmail.com  of Heleen 
Vermeiden - h.a.vermeiden@kpnmail.nl of Egbert van Rossum - egbertvanrossum@kpnmail.nl. Helpt u ons? 

~~~~~~~~~~ 
 

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. 06 – 12053805.  
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 12 mei inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 8 mei 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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