
Jaargang 45 nr. 6 juli/augustus 2019

In dit nummer onder meer:

Een heel werkjaar
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Adressen
Kerkgelegenheid
Open Hof Hesseplaats 441, 3069 EA              tel.010 421 14 76 / 06 2557 1531
Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, tel. 010 455 10 67
opgave van doop, huwelijk, enz.) werkdagen van 10.00 tot 11.30 uur (behalve op maandag)
Koster-beheerdermaan
Mw. J.K. Olree Zevenkampse Ring 552, 3068 HG tel. 010 752 15 82

olree@openhof-ommoord.nl
contactadres vrijwilligers
Mw. Henny Groenendijk groenendijk.henny@gmail.com tel. 010 4215650

Coördinatie van de vrijwillige kosters in R.K. diensten:
W. Verschuur Joliotplaats 660, 3069 TS tel. 010 456 63 90
Coördinatie van de vrijwillige kosters in Protestantse diensten:
Dhr. E. van Rossum  Inkarnaatklaver 27, 3069 DN tel. 010 455 65 57

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Parochie Sint-Christoffel
Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden: tel. 06 1380 3332

Centraal parochiesecretariaat tel. 010 303 88 71

Kerkbijdragen: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint-Christoffelparochie o.v.v. Open Hof

Ledenadministratie:
De heer H. Koster Einsteinplaats 131, 3069 JC tel. 010 420 60 01

Pastores:
Dhr. W. Bekedam scj, Dhr. H. Flohr, Mw. R. Schoolenberg,
Bereikbaar via parochiesecretariaat. tel. .010 303 88 71

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord
Secretariaat:
Mw Aria van Ballegoie Rotsheide 80, 3069 LG, R’dam tel. 010 455 22 61

Pastoraat:
U kunt hiervoor één van de onderstaande predikanten benaderen.

Diaconie:
Dhr. Frans Weevers, voorztter wijkdiaconie, Roestmos 35, 3069 AR tel. 010 455 51 69
Dhr. D. Heuvelman, penningmeester wijkdiaconie
Bankrekening NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord

Ledenadministratie
Mw J. Wijgand-van Stijn, Albert Schweitzerplaats 102, 3069 GT Rotterdam    tel. 010 455 40 74

Wijkraad van Kerkrentmeesters
Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB):Bankrekening NL67RABO0373722389
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente R’dam Noordrand.
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de VVB kunt u contact
opnemen met het kerkelijk bureau.Telefoon: 010 418 78 00 (ma t/m do: 09-12u)
Algemene giften: Bankrekening NL95RABO0362102740 t.n.v.
Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Ommoord O/H

Pastores:
Ds. F.J. Timmers Kastanjeplein 10, 3053 CD Rotterdam tel. 010 737 16 39
vaste vrije dagen woensdag en zaterdag mail: fjtimmers@openhof-ommoord.nl
Ds. W. in ‘t Hout email: wim.inthout@gmail.com 06 1159 2832

De Protestantse Wijkgemeente Open Hof is één van de zeven wijkgemeenten
van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Kerkelijk bureau
Ma. t/m do. van 09.00-12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS tel. 010 418 78 00
Scriba: ds. L. Lafeber Vederkruidvaart 37, 2724VN, Zoetermeer tel. 079 331 46 57

Contactadressen kleine kerken
Mw. J. Oldenburger (dgz) Arrheniusweg 541, 3069 EX tel. 010 420 32 37
Mw. N.A. Gerrits (rem) Kraaiheide 72, 3069LC tel. 010 456 47 62
M.L. van Wijngaarden (EL) Heer Vrankestraat 51, 3036 LB tel. 010 209 60 66
Leger des Heils Korps R’dam Oost Kooikerweg 12, 3069 WP tel. 010 220 25 42

Gezamenlijke kerken Open Hof (voorheen Oecumenisch Beraad Ommoord)
Corr. adres: Coördinatoren Oecumene, p/a Heidekruid 40, 3068 RV tel. 010 420 28 08

Giften: ABN-AMRO rek.nr. NL11ABNA0504910485 t.n.v. Oec. Ber. Ommoord.

Stichting Kerken Ommoord (SKO)
Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof
Contactpersoon: J. Vreeswijk (secretaris SKO)    tel.: 010 455 29 94
Postadres: Postbus 81064, 3009 GB  Rotterdam
Website van de Gezamenlijke kerken: www.openhof-ommoord.nl

Advertenties
Mw. V.F.M. van Anrooy-Verwater       Ganzekruid 14, 3068 RK    tel. 010 420 13 47

Bezorging
Indien u Open Hof Nieuws regelmatig
ontvangt en er ontbreekt eens een
nummer neemt u dan kontact op met:
Voor Ommoord: Dhr. H. Koster,
tel 420 60 01
Voor Zevenkamp: Mw. M. de Koning,
tel. 220 04 38

Redactie:
REDACTIEADRES

UITSLUITEND:
Redactie OHN

Open Hof, Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam

Redactieleden:
Koos van Noort
Hans Schutte

Rya Lucas
Kees Doornhein

Redactiesecretariaat:
Gerard Timmers - tel. 455 81 80

Lay-out:
Hetty Nederlof / Arjen de Vries

Girorekening: NL98INGB0004405548
t.n.v. Open Hof Nieuws - Rotterdam

Kopij
Kopij voor het volgende nummer
OHN 2019-07 dient uiterlijk
donderdag 8 aug 2019 in het
bezit te zijn van de redactie.

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in
bijlage als jpg-bestand, per e-mail :
redohn@openhof-ommoord.nl

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de
brievenbus of afgeven bij het buffet).
Alle kopij met naam en telefoonnummer
van de auteur.

AVG
Verklaring Open Hof Nieuws
t.b.v. Algemene verordening
gegevensbescherming
Door het insturen van kopij welke
contactgegevens bevat, gaat de
inzender akkoord met de plaatsing van
deze gegevens.
Door het insturen van foto’s gaat de
inzender akkoord met de plaatsing van
deze foto’s. Het is aan de inzender van
deze foto’s om toestemming tot plaatsing
van de gefotografeerden te hebben. Uw
akkoord geldt voor zowel de papieren als
voor de digitale versie van Open Hof
Nieuws.
Uw contactgegevens worden niet
bewaard; zij worden alleen gebruikt om
geïnteresseerden in uw activiteit in de
gelegenheid te stellen om met de
organiserende personen van de activiteit
in contact te komen. Bij vragen en/of
klachten kunt u contact opnemen met de
redactiesecretaris via redohn@openhof-
ommoord.nl
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Rond juni wordt het werkjaar afgesloten. Er zijn nog
wat laatste dingen, zoals de vormselviering, de eerste
communievieringen, examenjongeren bezoeken.
Scholen sluiten hun deuren en wij sluiten het
werkjaar.
Het is wel apart, in de kerk kennen we verschillende
‘jaren’: een kerkelijk jaar dat op de eerste zondag van
de advent begint, een kalenderjaar dat op 1 januari
begint en een werkjaar dat meestal in september
begint.
We oefenen ons dus heel erg in afsluiten en opnieuw
beginnen… in met weemoed afronden en fris starten.
Zo ook dit werkjaar: afscheid van collega Wilbert
Bekedam. Met weemoed, want bijna 10 jaar heeft hij
zich met liefde en aandacht ingezet voor de
parochianen en mocht ik met hem samenwerken en
we begroeten nieuwe collega’s: Joost de Lange en
Gerda Martens.
Met weemoed en frisse start, zo gaat het steeds. Zo
vergaat het ook de kinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan; of de jongeren die naar een meer
beroepsgerichte vervolgstudie gaan. Op een goede
manier afsluiten, waardoor je in een nieuwe situatie
verder kunt.
De leerlingen van Jezus moeten ook met frisse start
aan de gang lezen we in de Handelingen van de
apostelen. Voor hen is er veel gebeurd, veel
veranderd. Het wordt nooit meer zoals het was
vóórdat Jezus hen zei: “Volg mij”.
Met weemoed moeten ze een nieuw begin maken. En
dat gaat niet vlekkeloos. Daar zijn
meningsverschillen, teleurstellingen; daar ontstaan
afwegingen, wat is het mij waard?
Aan ons de opdracht om steeds het goede, het
voornaamste voor ogen te houden. Wat is voor mij van
waarde voor mijn geloof in God? Wat is mijn houvast
in goede en kwade momenten? Welke beginselen
neem ik mee bij elke frisse start?? Wat is mij zoveel
waard, dat ik er helemaal voor ga?

Misschien is juist dat wel de Heilige Geest, die we
mochten ontvangen, die ook ons gegeven is door
Jezus als Trooster, als Helper. En dat wij ons vooral
mogen richten op de gaven van deze Geest:
vriendelijkheid, geloof, liefde, vreugde, zelfbeheersing,
vrede, goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
Laten we met die gaven aan de slag gaan; openstaan
voor het ontvangen ervan, elke dag, en ze verspreiden
in de wereld om ons heen. We weten allemaal dat
geduld het moeilijkste is. Hoeveel geduld kunnen we
opbrengen voor de ander? Hoeveel geduld hebben we
daar God?
Een heel nieuw werkjaar -na welverdiende vakanties-
ligt er voor ons om die gaven van de Geest te
verspreiden in onze gemeenschappen! Uiteraard
mogen we er vandaag al mee beginnen!
Goede vakantietijd toegewenst, en voor diegenen die
thuisblijven: dat er ook aan u gedacht wordt, middels
die gaven van de Heilige Geest.

Rita Schoolenberg-Kolk

Een heel werkjaar
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RK-Coördinator:
Paula Emmen,
tel.: 421 26 88
paulaemmen@gmail.com

RK-Jeugd- & Jongerengroepen:
16+ /18+: Paula 421 26 88
1e communiegroep: Lieke ?
Gezinsviering: Norma 455 02 08
Vormselgroep: Els 455 25 35
IPV-Young: Paula 421 26 88

       Oec-Jeugd- & Jongerengroepen:
      Kindercantorij:  Nienke 455 81 80
     Taizé-jongerenreis:  Hans 420 46 30

 Marco ?
      Dienst in Vieren  Anneke 421 53 53

Prot-Jeugd-& Jongerengroepen:
Basiscatechese: vacature
Crèche: Edith 212 38 49
Kinderdienst: Anneke 421 53 53
Jeugddiaken: Arjen 220 68 26
Jeugdouderling: Egbert

engelfriet@gmail.com

Jeugd en Jongeren
Oec. Coördinatoren:
Paula  Emmen,
tel. 421 26 88
paulaemmen@gmail.com

Tot uw kinderdienst 9.30uur
Op 14 juli is de laatste kinderdienst van dit seizoen.
We sluiten dit seizoen af met een leuke actieve
ochtend. Eerst kinderdienst en daarna nog een
picknick.
We kunnen terugkijken op een jaar kinderdienst
waarin we bijna elke zondag kinderdienst hadden en
waar ook altijd kinderen naartoe kwamen. Ik wens alle
kinderen en natuurlijk ook de ouders een fijne zomer.
Het nieuwe kinderdienst seizoen begint weer als het
nieuwe schoolseizoen begonnen is, op 8 september.
In het nieuwe seizoen beginnen we naast de
kinderdienst ook met tienerdienst. Daarover vindt u
meer in een apart artikel in dit blad.
Namens alle medewerkers van de kinderdienst
Fijne vakantie

Tinie van der Linden

Tienerdienst
Enige tijd geleden werd ik benaderd door de leden van
de kinderdienst of ik mee wilde gaan werken aan deze
diensten. Als moeder van twee lieve tieners (Faye en
Yenthe) leek het mij leuk om juist ook voor wat oudere
kinderen iets op te gaan zetten.
In de Open Hof is een aantal kinderen dit schooljaar
namelijk gestart op de middelbare school. Een
periode waarin veel voor de kinderen verandert, en zij
te maken krijgen met veel (andere) invloeden van
buitenaf. Zij gaan andere behoeften ontwikkelen als
‘ertoe doen’ en ‘zich gehoord voelen’ binnen de kerk.
Daarnaast maken de meeste jongeren tussen de 10
en 18 jaar de keus voor het geloof en is het dus
belangrijk dat er ruimte voor hen is binnen dat geloof.

Vanaf 15 september start ik met een tienerdienst.
Eens in de maand vieren we onze eigen dienst of
organiseren we een leuke activiteit gericht op deze
leeftijdsgroep. Alle tieners in en buiten Open Hof zijn
van harte welkom. Naast deze diensten is er voor de
jongere kinderen gewoon kinderdienst.

Data:
15 september 2019 (start)
13 oktober 2019
10 november 2019
15 december 2019 (middagactiviteit – rondom Kerst)

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia,
Annerieke, Karen en Anneke,

Ingrid Bouland

De zomer in met een picknick!
Het is volop zomer als ik dit bericht aan u schrijf. Een
temperatuur van 31 klein nulletje C maar liefst. En ik
meen ook in de erediensten te zien dat er al mensen
naar hun vakantieadres vertrokken zijn.
Natuurlijk gaan de erediensten in de zomer gewoon
door. Maar tal van activiteiten die u gewend bent te
bezoeken gaan even op een laag pitje.
En daarom is er een moment bedacht om elkaar een
goede zomer toe te wensen in een gezamenlijke
picknick!
Op zondag 14 juli vertrekken we na de dienst met wie
mee wil doen naar het Ommoordseveld.
• U hoeft zich niet op te geven
• U neemt uw eigen eten en drinken mee. U mag

dat uiteraard zelf nuttigen, maar het kan ook leuk
zijn om het te delen met anderen.

• Kom met kinderen, kleinkinderen en anderen bij u
uit de straat!

• Neem iets mee als u ergens op wil zitten.
• Neem ballen, badminton etc. mee.
Wat zou het gezellig zijn als u komt!

Kees Doornhein
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Vakantie ds. Fulco Timmers
Elma, Marie, Fieke en ik vieren vakantie van
woensdag 24 juli t/m woensdag 21 augustus. Jils en
Wim nemen afwisselend van elkaar (i.v.m. hun
vakanties) in die periode voor mij waar.

Ds. Fulco Timmers

Spelletjesmiddag in Open Hof
Wij nodigen u hartelijk uit voor de spelletjesmiddag op
vrijdagmiddag 2 augustus van 14 – 16 uur.
Houdt u s.v.p. het weekbulletin en de website goed in
de gaten voor nadere informatie.

Maartje Greevenbosch, namens de medewerkers van
het ouderenpastoraat.

Culturele Koffieochtend
Fonteinkerk
Mooi Nederland: Friesland
Op vrijdag 2 augustus wordt er in de Fonteinkerk weer
een culturele koffieochtend gehouden
Een gezellige ochtend met koffie waarbij de heer en
mevrouw van den Burg bij ons te gast zijn, en een
audiovisuele presentatie komen geven over de
provincie Friesland.
Wie Friesland zegt denkt aan: de Elf Stedentocht,
Skûtsjesilen en Fierljeppen. Maar er is gelukkig veel
meer. Friesland kenmerkt zich door een grote
hoeveelheid water, ruimte en eigenzinnigheid. Het is
dus niet voor niets dat de Friezen een eigen taal
hebben. Mensen die van mooie steden, idyllische
dorpen, watersport, groene weilanden, natuur en rust
houden zijn in Friesland op de juiste plaats.
Uitgestrekte weilanden met koeien en monumentale
boerderijen tekenen het landschap.
Dhr. en mw. van den Burg laten het allemaal aan u
zien.
U bent van harte welkom!
Tijd: Vrijdag 2 augustus van 10 - 12 uur in
Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3,

Rotterdam
Onderwerp: Mooi Nederland: Friesland

Komende Culturele Koffieochtenden:
6 september De Sunrise limonadefabriek
4 oktober De bagage afhandeling op Schiphol
1 november Het verborgen en wonderlijke leven

van paddenstoelen

Marijke Kwant

Telefoonpost tijdens de
vakantieperiode
In de periode van 20 juli tot 1 september zal de
telefoonpost in Open Hof maar één dag per
week aanwezig zijn. En dat is dan op elke
donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Mary de Koning

Middagkerkdienst donderdag 18
juli 2019, 14 uur in Open Hof
We nodigen u allen hartelijk uit voor deze kerkdienst
op donderdag 18 juli. In deze dienst gaat ds. Fulco
Timmers voor. We zingen mooie en bekende liederen,
die begeleid worden door Willem Blonk. U wordt in de
gelegenheid gesteld om een lichtje voor een dierbare
aan te steken. Na de dienst praten we na tijdens de
koffie/thee in de ontmoetingsruimte. Iedereen is van
harte welkom.
Nadere informatie verschijnt mettertijd in het
weekbulletin en op de website.

Spelletjesmiddag op vrijdag 2
augustus 2019, 14 uur in Open Hof
Voor de spelletjesmiddag op vrijdagmiddag 2
augustus van 14 – 16 uur nodigen we u eveneens
hartelijk uit. Houd ook hiervoor weekbulletin en
website goed in de gaten voor nadere informatie.

Namens de medewerkers van het ouderenpastoraat,

Maartje Greevenbosch.
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Inschrijving geopend voor
cursussen Theologische Vorming
Gemeenteleden (TVG)
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving
opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de
cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en
Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie
over de driejarige basisopleiding biedt de website een
overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De
bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op
maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De
Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De korte
cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h
Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe
cursisten is er een informatieavond op maandag 26
augustus in ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel.
De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van
het Centrum voor Vorming en Educatie van het
Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In
Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in (de
regio’s) Rotterdam, Den Haag, Gouda en
Middelharnis.
De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die
interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met
geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie
zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar
persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld
aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus
loopt van september t/m mei, met één les per week.
In de schoolvakanties is er geen cursus.
Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude
en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek
en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische
theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en
toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica,
Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw.
Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de
cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen
bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus
een opstap naar een hbo-opleiding.
Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG
Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen
van één tot drie dagdelen in de Alexanderkerk te
Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze
reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek Openbaring,
het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de
mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse

Filmhuis Open Hof

Op vrijdag 30 augustus 2019 om 14.00 uur
(Regenboogzaal 1e verdieping) wordt als zevende film
van dit jaar “Invictus” vertoond.
Nelson Mandela -na 27 jaar gevangenschap- net
president geworden, probeert het verscheurd land te
verenigen. Dat doet hij op een bijzondere en
onverwachte manier: via het rugbyveld.
Met steun van de aanvoerder van het nationale
rugbyteam Francois Pilaard probeert hij het
wantrouwen en de haat tussen de blanke en zwarte
bevolking te verminderen. Het Zuid-Afrikaanse team
moet daarom Engeland verslaan en het
wereldkampioenschap rugby in Zuid-Afrika – de
Invictusgames- winnen.
Een hoopgevende film gebaseerd op waargebeurde
feiten over vergeving en verzoening en op sublieme
wijze gemixt met historische beelden.
De film kreeg diverse Oscarnominaties.
Regisseur: Clint Eastwood.  Filmduur: 128 minuten.
U bent van harte welkom om maandelijks gezamenlijk
met andere wijkbewoners naar een mooie,
ontroerende, interessante of vrolijke film te kijken! Na
afloop is er de mogelijkheid over deze film met elkaar
in gesprek te gaan.
Bijdrage in de kosten: € 3,00 inclusief koffie of thee.
Namens het Filmhuis-team.

Barend en Anneke van Wijngaarden

Henk en Francien Teunisse
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Onderzoeksrapport over de
Protestantse Kerk in Open Hof
Op zondag 10 maart jl. is er een enquête gehouden
onder de gemeenteleden in Open Hof. Naar aanleiding
daarvan hebben we een uitgebreid rapport ontvangen
van maar liefst 28 pagina’s. Het was boeiend om aan
dit pilotonderzoek deel te nemen! Die indruk die
ontstond, bij het invullen van de enquête, is dat de
vragen weloverwogen werden beantwoord. Er zijn 134
vragenformulieren ingevuld en ingeleverd. De
organisatoren willen iedereen die heeft deelgenomen
hartelijk bedanken.
Het rapport
Het uitgebrachte rapport is uitgebracht in het Engels.
Het geeft veel informatie over allerlei deelgebieden: de
samenstelling van de gemeente (demografie), wat
mensen waarderen, waar men graag prioriteit aan zou
willen geven, hoe talenten worden ingezet, hoe er
leiding gegeven wordt. Maar ook hoe men de relatie
met God, met elkaar, en met de wijk ervaart.
Het rapport is beschikbaar voor wie meer wil lezen
dan deze samenvatting. U kunt daarvoor contact
opnemen met de scriba van onze wijkgemeente, Aria
van Ballegoie via haar mailadres. scriba-
openhof@live.nl
De eerste indruk
We geven u in dit artikel slechts een eerste indruk. In
de kerkenraad en in de wijkgemeente zal er verder
over gesproken worden. Aan de hand daarvan zal er
meer worden uitgewerkt.
In de resultaten herkennen we wijkgemeente Open
Hof! Open Hof is een veelkleurige
geloofsgemeenschap. We liggen dicht bij het
gemiddelde van de onderzochte gemeenten in de
PKN. Er zijn in Open Hof geen uitschieters
waargenomen voor wat betreft het meest
gewaardeerde, of waar in de toekomst de meeste

nadruk op zou moeten liggen. De resultaten van de
onderwerpen liggen tussen de 30-40%. De
samengevatte resultaten ziet u in onderstaande
figuren. Na de figuren in de tekst volgt een
verduidelijking.

Omdat bij de gestelde vragen meerdere antwoorden
tegelijk konden worden ingevuld, kunnen de totalen in
de figuren meer dan 100% zijn.

Conclusies
In Open Hof gemeenschap wordt betrokkenheid op de
omgeving en de eigentijdse stijl van vieren in de
eredienst het meest gewaardeerd. Tegelijkertijd raken
deze uitkomsten ook de onderwerpen waar in de
toekomst aandacht wordt gevraagd:
• nieuwe mensen goed verwelkomen,
• mensen stimuleren hun talenten in te zetten,
• werken aan gemeenschapszin en aan

opbouwende vieringen.
Al deze punten komen goed overeen met de doelen
die de werkgroepen in de wijkkerkenraad zich gesteld
hebben.
Vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u
richten aan:
Eelco van der Brug en ds. Fulco Timmers
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De man met de stalen handen
De autobus rijdt richting de Veluwe. De passagiers
zijn op weg naar een evangelie-samenkomst. Zoals
gewoonlijk stelt de reisleider zich voor. Piet de Goede
is zijn naam. Ook de chauffeur, die Nelis heet, wordt
voorgesteld, De Amerikaanse gewoonte om praktisch
iedereen bij de voornaam te noemen is in Nederland
ook gemeengoed geworden. In de bus is dat zeker
een regel.
De reisleider vertelt een aantal bijzonderheden.
Ook over zichzelf. Hij houdt zijn handen omhoog. Een
ieder ziet dat dit geen normale handen zijn, maar
stalen grijpers. ‘
“U vraagt zich vast af hoe ik daaraan gekomen ben”,
zegt de reisleider. “Ik was 18 jaar en een verwoed
motorrijder. Op een dag reed ik door de Maastunnel in
Rotterdam toen ik slipte en de motor in brand vloog.”
De Maastunnel was een kleine vijftig jaar geleden zeer
verkeersonveilig. De politie was op een berucht stuk
permanent aanwezig om direct te kunnen ingrijpen.
Vijf slippartijen op een dag was heel gewoon. Ook op
die dag dat Piet met zijn motor een ongeluk kreeg,
stond daar een politieman op zijn post. Hij greep de
dichtstbijzijnde brandblusser, die op dat moment
echter dienst weigerde. De agent rende naar de
brandende man die krampachtig het stuur vasthield.
Met enorme krachtsinspanning rukte hij de motorrijder
van zijn brandende voertuig.
In het ziekenhuis gaf de dokter geen schijn van kans
voor deze verbrande patiënt. Maar het wonder
gebeurde. Piet redde het met zijn geamputeerde
handen en door het vuur aangetaste benen.
Maar er was nog een wonder. Midden in de nacht
schrok de nachtzuster toen zij een patiënt hoorde
zingen. Het was Piet die psalmen zong.
“Wat ben jij nou aan het doen?”
“Zuster, ik heb Jezus gevonden”, antwoordde de in
verband gewikkelde patiënt.
Hij was nou niet bepaald gelovig te noemen op zijn
achttiende. Wel was Piet in een christelijk gezin
opgegroeid.
Met ijzeren wilskracht en met aangepaste stalen
handen pakte Piet zijn leven en loopbaan aan. Hij liep
met een handeltje langs de deuren. De mensen die
zijn handicap zagen kochten uit medelijden. Nu is het
zelfs zo goed gegaan dat hij, na jaren, twee winkels
runt!
Voor de geachte lezer die meer weten wil: Piet is
gelukkig getrouwd met een lieve vrouw, die Piet in
alles begeleidt. Handen waar geen gevoel in zit, daar
doe je niet zo veel mee. Alhoewel, Piet kan je een
hand geven en hij drinkt, zonder hulp, een kopje thee.
0 ja, voor ik het vergeet: het echtpaar heeft kinderen.
Maar, zult u zich afvragen, wat heeft dat met de bus te
maken?
Piet vertelt dat hij zo graag eens die politieman zou
willen ontmoeten die hem het leven heeft gered. Die
man heeft hem zelfs in het ziekenhuis bezocht. De
reisleider gaat de bus door om met iedere passagier
kennis te maken. Hij blijft staan bij een man en een
vrouw. De man kijkt Piet aan en zegt

“Ik ben de politieman die jou van die brandende motor
heeft afgetrokken!”
Als de man nog enkele bijzonderheden heeft verteld,
moet de door en door verbaasde Piet het wel geloven
dat hij op een onverklaarbare manier opnieuw kennis
maakt met zijn redder.
Toen deze ware geschiedenis mij ter ore kwam, dacht
ik dat het niet de eerste keer is geweest dat midden
in de nacht een geestelijk lied werd gezongen.

Met eigen ogen gezien
Ik zal u eens iets vertellen.
Het was eind september en wij gingen nog voor een
korte vakantie naar de Elzas in Frankrijk. Je hebt
daar van die leuke wijnstadjes.
Op een dag gingen wij zo’n wijnstadje bezoeken. Wij
boften want het was prachtig weer en er waren heel
wat mensen op de been.
En toen wij daar wandelden viel het mij op dat ik
zoveel verschillende talen hoorde spreken, Frans,
Duits, Engels enz. Toen wij dat stadje doorgewandeld
hadden, kwamen wij terecht op een grote open
ruimte. Het was net een héél groot plein en er
stonden allemaal bankjes waar je op kon gaan zitten
en uitrusten.
Toen wij daar zo’n poosje gezeten hadden - er zaten
natuurlijk ook andere mensen, u weet wel, Duitsers,
Engelsen en Fransen - kwamen er ook mensen
aanlopen in klederdracht met muziekinstrumenten.
Na een korte tijd gingen zij muziek maken. Het was
vrolijke muziek en de zon scheen volop.
En toen…toen gebeurde er zoiets moois! Een
jongeman, eigenlijk nog een kind, ging naar een oude
vrouw toe die aan de kant van het plein stond toe te
kijken. Hij vroeg haar iets en zij knikte duidelijk Ja!
Toen pakte hij haar heel behoedzaam bij de hand en
ging met haar dansen, heel voorzichtig. Het was
ontroerend om te zien, tranen sprongen mij in de
ogen.

Moet u zich eens indenken!
Op dat grote plein, midden in de zon, danste hij - een
kind nog - met een oude breekbare vrouw op de maat
van de muziek en mensen uit andere landen stonden
daar omheen. En pas na een poosje gingen ook zij,
eerst aarzelend, de dansvloer op. Toen ik dat gezien
had dacht ik: Dit is nu even een hemel op aarde.
Dit is nu even een blik op dat nieuwe Jeruzalem, dat
door God is beloofd en dat steeds meer zichtbaar
moet worden.
Verder dacht ik toen: “Dit mag ik nooit meer vergeten,
want ik heb iets moois met eigen ogen gezien!”

Seya Leezer-Scholts
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In de marge
Het is altijd weer spannend: wanneer zal een baby
de eerste woordjes gaan ‘zeggen’?  Daarmee wordt
het nog meer mens. Alle talen zijn mogelijk en door
de taal word je opgenomen in een, eerst kleine,
gemeenschap. Met de taal ontstaat een aparte band.
Daar gebruiken we vaak woorden die bij de intimiteit
horen. Wanneer je erbuiten komt, ga je deelnemen
aan andere taalvelden zoals die van het werk, de
vrienden, de studie, het openbare leven. Het blijkt dat
taaluitingen dikwijls tijdelijk en modieus zijn of
overgenomen worden. Zo viel het iemand op dat er
tegenwoordig veel woorden uit de financiële wereld
overal opduiken: kosten, groei, gratis, stagneren,
strategie, schuld, vermogen, winst, prestatie, bonus,
vermogen, overgenomen, economisch wonder.

Verschuiving
Een vorige Denker des Vaderlands, Renè Gude,
merkte op dat het woord ‘solidair’ is verdrongen door
‘solitair’. ‘Vanaf 1980 kwamen vrijheid en individuele
ontplooiing in plaats van de idealen gelijkheid en
broederschap. De taal voor gemeenschappelijke
doelen, belangen en verantwoordelijkheden’ wordt zo
verleerd. Het woordgebruik vertelt ons het een en
ander over onze samenleving. Er is altijd behoefte
naar eenduidigheid, omdat het anders gemakkelijk
mis kan gaan. Misverstanden kunnen relaties
ontwrichten. In dit verband is het verhaal van de
torenbouw van Babel veelzeggend. Daartegenover
staat Pinksteren, waar ieder in de eigen ‘moerstaal’
werd aangesproken. Hier ‘geen opklimmende mens,
maar een neerdalende geest. Geen toren van de
aarde naar de hemel toe, maar een geopende hemel
naar de aarde toe. Geen verwarring, maar verbinding’
(Jan Rinzema).

Zakelijk
Hoe zien we en benoemen we ons land? Is het ons
vaderland of de BV Nederland? Dat is nogal een
verschil. Je kan van de kerk zeggen dat die zich bij
haar ‘Core Business’ moet houden. (De term Core
business is in de bedrijfseconomie de omschrijving
van de hypothetische kernactiviteit van een
onderneming). Het product is dan bijv. aandacht en
gelegenheid geven tot het consumeren van het
geloof, in de hoop dat men niet bij de concurrent
gaat winkelen. En als we de zaak dan financieel
draaiende kunnen houden, hebben we een goede kijk
op onze marktwerking. Wel, hopelijk voelt iedereen
bij het lezen van zulke zinnen de irritatie opkomen,
want daar gaat het toch niet om! Als we zo platvloers
over de kern van leven en geloof praten, stellen we
niets meer voor. Het is vloeken in de kerk!  We
vormen toch een gemeenschap in de traditie van
eeuwen waarbij Het Verhaal centraal staat. Natuurlijk
veranderen de tijden, de inzichten, de kennis, maar
het wezen blijft overeind staan.

Eigen taal
Met de eigen taal en de eigen gemeenschap lukt het
om het eigene overeind te houden. De ‘tale Kanaäns’
uit het verleden komt nu ouderwets over. Woorden

als genade, gezegend, vergeving zijn echter moeilijk
los te laten. Ook een woord als ‘gerechtigheid’. Wat
betekent dat in een bedrijf? Recht voor de
aandeelhouders, de leiding, de werknemers, de
grondstoffenleveranciers? Is het rechtvaardig om
mensen te ontslaan als de winst wat tegenvalt? De
verhalen waarmee wij, zeker als kerkelijke
gemeenschap willen leven, gaan steeds weer over
vrede en gerechtigheid doen. Verder leeft bij ons het
besef dat we de schepping in handen hebben
gekregen om te bewaren en te bewerken. Moderner
gezegd: we hebben toch ook een opdracht i.v.m.
duurzaamheid om ook toekomstige generaties een
kans te geven!
‘Woorden beschrijven niet alleen een werkelijkheid, ze
maken die werkelijkheid ook’. Waar vaak gescholden
wordt, heerst niet direct een veilige sfeer. In wat voor
‘taalomgeving’ groeien bijv. kinderen op? Er is een taal
van agressie, van minachting, van bewondering, van
liefde, van wanhoop en ga zo maar door. Met taal kan
je iemand kwetsen. En wat is het een onzin om op
grond van de mening ’ik zeg wat ik denk’ er maar van
alles uit te kramen. Als we trots op onze beschaving
willen zijn, dient vrijheid van meningsuiting verbonden
te zijn met wederzijds respect. Is het niet juist de
wijze mens die de woorden van Psalm 141 indachtig
is: ‘Zet, Ene, een wacht voor mijn mond, behoed de
deur van mijn lippen’.

Barend van Wijngaarden

Maak kennis met Open Hof!
Loop zaterdag 5 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur
Open Hof binnen en ontdek wat deze plek je te
bieden heeft.
Je wordt ontvangen met een drankje. Je kunt
rondgeleid worden door het gebouw.
En het belangrijkste: natuurlijk zijn er mensen van de
wijkgemeente Open Hof die je meer kunnen vertellen
over wat Open Hof voor hen betekent. Ook beide
predikanten zijn van de partij.
Van 15.00 tot 17.00 uur zijn de deuren open. Je kunt
komen en gaan wanneer het jou uitkomt.
Ken je misschien mensen die Open Hof wat beter
zouden willen leren kennen? Dit is daarvoor een
mooie gelegenheid!
Zij kunnen ook een persoonlijke uitnodiging
ontvangen.
Neem hiervoor contact op met ds. Fulco Timmers
(fjtimmers@openhof-ommoord.nl, 06 13531786) of ds.
Wim in ’t Hout (wim.inthout@gmail.com, 06
11592832).
Ook wanneer je zelf graag aan deze bijeenkomst mee
wilt doen kun je dat aan hen laten weten.
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Dichterlijke woorden …
In de Bijbel staat een hele bundel gedichten: de
psalmen. Hierin klinken woorden van David en
anderen. We zingen ze veelvuldig en ze inspireren
steeds weer mensen, ook van deze tijd, om ermee
aan de slag te gaan.

Naar psalm 150
Looft God niet meer overal,
zoek hem niet bij macht, getal,
denk hem niet in pracht en praal,
geef hem niet een koningszaal.
Slijp hem van de ronde gulden.
Maak van hem geen topfiguur,
in de wolken, hoog en guur, –
hij bedankt voor al die hulde!
Looft God als de minste mens,
vogelvrij en zonder grens,
ieder ogenblik bedreigd,
leven dat geen aandacht krijgt,
diep miskend en grof bestreden.
Hij hoopt dat er mensen zijn,
die hem zoeken in het klein,
waar hij roept om recht en vrede!

Dorothee Sölle (1929-2003)
Sölle was een Duitse theologe en lid van de Lutherse
kerk. Voor haar waren politiek en geloof
onafscheidelijk. Wat je gelooft moet je proberen waar
te maken. Ze leefde volop in een tijd, waarin velen de
Bijbel anders gingen lezen. Niet het letterlijke, maar
wat betekenden die verhalen? Wat heeft de Bijbel ons
nu te zeggen? Wat zit er achter die verhalen? In de
zestiger jaren gaf dat veel rumoer. Zij speelde daarin
een grote rol als theoloog, o.a. in New York. Een van
haar bekendste boeken is ‘Mystiek en Verzet’, twee
woorden die je misschien niet gauw met elkaar
verbindt.
In haar parafrase op psalm 150 gaat het om de God
die je in de profeten tegenkomt, maar ook in de
evangeliën. Het is een gedicht dat we tijdens een
poëzieochtend hebben besproken. Om eer en glorie
was het Jezus niet te doen. Hij was de ‘lijdende
knecht des Heren’, de ‘zoon des mensen’, die in
woord en daad liet zien waar het God om te doen is.
Als men hem koning wil maken, weigert hij dat
absoluut. ‘Maak van hem geen topfiguur, in de
wolken, hoog en guur …’ Zijn wereld ligt meer bij de
zaligsprekingen met de aanwijzing: Alles wat je de
minste der mensen hebt gedaan heb je mij gedaan.
Hoe je bijvoorbeeld Jezus en zo ook God kunt eren
lees je in deze psalm terug. ‘Hij hoopt dat er mensen
zijn, die hem zoeken in het klein, waar hij roept om
recht en vrede’.

Barend van Wijngaarden

Dank je wel!!!
Dat de dag zou aanbreken waarop bisschop Jansen
mij 60 jaar geleden op 23 mei 1959 tot priester heeft
gewijd, was ik me natuurlijk wel bewust. Maar, eerlijk
gezegd, riep het niet bij mij het verlangen op tot een
feestelijke viering. Ik was immers al zoveel jaar het
emeritaat binnengetreden.
Maar er bleken mensen te zijn die hier heel anders
over dachten. “Het gaat niet alleen om jou”, zeiden
ze, “maar net zo goed om de mensen, parochianen
die al die jaren met je mee hebben geleefd, gevierd en
gebeden”.
Die gedachte heb ik diep bij me laten doordringen en
zó werd zondag 26 mei 2019 een onverwacht
stralende feestdag met centraal de eucharistische
dankviering, een bomvolle kerk en een koor op volle
sterkte.
Tegelijk was het de afscheidsviering in Open Hof van
mijn collega Wilbert Bekedam, die samen met mij de
viering heeft voorbereid.
Het voelde heel goed achter de vertrouwde lezenaar
te staan en u en jullie allen, die in de kerk waren, te
zien. Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid, voor
de vele gelukwensen, uitgesproken en geschreven op
fleurige kaarten, op cadeaus. Hartelijk dank ook voor
de collecte voor de Afrikaanse gezinnen in
Masakhane.
Ik hoop, dat de woorden van het evangelie lang in mijn
ziel blijven hangen: “Als iemand Mij liefheeft zal hij
mijn woord onderhouden, en mijn Vader zal hem
liefhebben.”
Ik ga er niet van uit dat die 60 ooit nog een ‘70’ zal
worden. Maar mocht het wel zo zijn dan zal ik het u
spontaner laten weten (als u me niet vóór bent…)

Startzondag PKN – 8 sept. “Een
Goed Verhaal”
Zondag 8 september beginnen we het nieuwe seizoen
feestelijk in Open Hof. Te beginnen met een
inspirerende viering en vervolgens een boeiend
programma. Er zijn activiteiten voor jong tot oud, voor
wie wil bewegen, en voor wie liever op een rustig
plekje blijft, kortom: voor ons allemaal! Een mooi
moment om samen te vieren en elkaar te ontmoeten,
rondom het thema “Een Goed Verhaal”!
Het programma voor deze zondag ziet er als volgt uit:
• 9.30-10.45u feestelijke viering
• 10.45-11.15u koffiedrinken in de bovenzaal
• 11.15-12.15u programma, met keuze uit

“Wat is  jouw verhaal?” “Vind
het verhaal van de wijk” en
“Het verhaal van
wijkgemeente Open Hof”.

• 12.15-13.00u heerlijke lunch
Zet het vast dik om streept in Uw agenda: zondag 8
september Startzondag Open Hof!

Ds. Fulco Timmers

Heel hartelijk bedankt voor uw feestelijke
aanwezigheid en hartelijkheid. De verlegenheid is nog
niet helemaal van me afgegleden, maar ’t is goed!
Bedankt, van harte!

Gerrit Toussaint
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Uit het pastoraat… “Aandacht”
Soms ontdek je dat je, als je de achtergrond van
iemand had gekend, anders zou hebben gereageerd.
Zo sprak ik recent een oudere mijnheer, die op tv zat
te kijken naar de herdenking van D-day. Ik vertelde dat
ik een keer in Normandië was geweest en dat ik erg
onder de indruk was van al die namen! Amerikanen,
Engelsen, Canadezen, maar ook verder landinwaarts,
waar een ontzettend grote begraaf- en
herdenkingsplaats is voor gesneuvelde Duitse
soldaten.
Ik merkte aan de reactie van deze mijnheer, dat mijn
laatste toevoeging niet gewenst was. Hij had als
militair in de oorlog veel ellende gezien, had velen
zien sneuvelen en ‘was eigenlijk blij met elke gedode
Duitser’.
Je realiseert je dan dat je te weinig over iemand weet
en daardoor een minder goede opmerking hebt
gemaakt. Je kunt je daarvoor verontschuldigen, maar
het kwaad is al geschied.
Aandacht voor de ander is heel wezenlijk voor ons
menszijn. Het betekent dat je oog hebt voor die
persoon, dat je het verhaal achter hem wilt kennen. Je
vraagt hoe het met die ander gaat en luistert naar wat
hij te vertellen heeft. We hebben vaak aandacht voor
zieken, nabestaanden, dopelingen, communicanten.
Maar hoe gaat het met jou, hoe hou jij het vol met
minder vrijwilligers, met minder werkgroepleden?
Als we de evangeliën lezen merken we dat Jezus,
rondtrekkend door steden en dorpen, aandacht had
voor mensen die op zijn pad kwamen, voor ieder die
Hij ontmoette, die hem aansprak, die hem aanraakte.
We lezen dat Jezus diep geraakt werd door mensen
die intens geloofden.
Met aandacht voor degenen die we ontmoeten, treden
we dus in de voetsporen van Jezus.
Hij is ons voorgegaan, door het gelaat van God te
ontdekken in de mens die Hij tegenkwam.
Laten wij dat ook eens proberen…
Niet oordelen, geen vooroordelen, gewoon openstaan
voor de ander. Ook als meningen verschillen, maar dat
mag! Laten we omzien naar die we ontmoeten, ook
als het iemand is die niet ziek is, of die wél werk
heeft.

Rita Schoolenberg-Kolk,
pastoraal werker

Afscheid
Toen ik zo’n 10 jaar geleden begon in de IPV-4, kon ik
natuurlijk weten dat er ooit ook een eind aan mijn
werkzaamheden zou komen. Maar, je denkt daar niet
bewust aan: je begint net en het einde lijkt nog
ontzettend ver weg. Ik heb vervolgens kennis gemaakt
met ik weet niet hoeveel mensen, heb van ze geleerd,
heb met ze samengewerkt, heb ze nabij mogen zijn in
goede en slechte tijden, kortom: ik heb met jullie en
jullie met mij, een behoorlijk deel van mijn leven
doorgebracht. En ik heb er geen spijt van! Moeilijke
tijden soms, maar ook veel goede tijden. En doordat
wij elkaar droegen - en soms verdroegen! - hebben we
er samen iets goeds van gemaakt. Ik kijk in ieder
geval met plezier en dankbaarheid terug op deze
laatste 10 jaar.
En toen kwam de vraag of ik iets anders, voor mijn
congregatie, wil gaan doen. Een vraag die ik wel
verwacht had, aangezien ik in Nederland de jongste
van mijn congregatie ben. Ik heb ‘ja’ gezegd en ben
daarna gewoon doorgegaan: business as usual. Maar
langzaam groeide het besef dat het echt iets is,
afscheid nemen. Ik laat wél het nodige achter, niet
alleen aan werk, maar vooral ook aan mensen;
mensen die ik heb leren waarderen, mensen met wie
ik samengeleefd heb. En dat voel ik. En dat schuurt
ook behoorlijk. En toch… als ik me 10 jaar geleden
bewust was geweest hoe moeilijk zo’n afscheid is,
zou ik het dan niet gedaan hebben? Natuurlijk wel!
Immers, echt leven is samenleven, en bij samenleven
hoort afscheid nemen. En hoe harder het is, zo’n
afscheid, hoe meer je betrokken bent bij degenen van
wie je afscheid neemt. Als dat waar is, en ik denk dat
het waar is, dan was ik behoorlijk betrokken bij jullie.
Afscheid doet lijden… maar het lijden wordt verzacht
door de goede tijden die we samen hadden. Én door
het besef dat er nog vitaliteit genoeg in de Christoffel
zit om nog jaren voort te kunnen gaan.
Het ga u goed met Gods zegen!

Collecte
Tijdens de afscheidsviering op 30 juni zal er een
collecte zijn voor pater Frans van der Hoff. Hij is een
medebroeder van mij die werkt in Mexico onder de
koffieboeren. Hij is een van de grondleggers van Max
Havelaar.
De coöperatie, UCIRI - Union de Communidades
Indigenas de la Region del Istmo - waarin      p. Van
der Hoff werkt, heeft het niet altijd makkelijk: een paar
jaar geleden was er voor het eerst vorst -
klimaatverandering! - met als gevolg een grote sterfte
van de koffieplanten. Ook is de regio vrij recent
getroffen door een behoorlijke aardbeving. Wat extra
geld om door de moeilijke tijd heen te komen, kan
bepaald geen kwaad.
Dus als u mij wat wil geven, geef het dan aan de
collecte voor p. Van der Hoff. Hij en zijn coöperatie
hebben het meer nodig dan ik.
Alvast dank!

p. Wilbert Bekedam
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Rouwverwerking
Wat moest ik me daarbij voorstellen?
Ruim twee jaar geleden is mijn man, met wie ik bijna
62 jaar getrouwd was, overleden. Zou ik ingaan op de
uitnodiging om deel te nemen, samen met anderen die
ook een geliefde hadden verloren? “Ach, dat is toch
niets voor mij,” dacht ik toen ik de uitnodiging las.
Toch heb ik me na lang twijfelen aangemeld op het
laatste moment, een week voor de aanvang.
Samen met nog zes anderen, waarvan een
deelneemster kort daarna wegens ziekte moest
afhaken. Maar wat ben ik achteraf dankbaar, dat ik
samen met hen alle zeven weken daarbij aanwezig
mocht zijn. Hoe waardevol om op zo’n mooie wijze
ons verdriet, onze ervaringen en onze emoties met
elkaar te mogen en kunnen delen.
Alle deelnemers van onze groep, op onnavolgbare
wijze zorgvuldig begeleid door de beide
initiatiefnemers, waren het er al na de eerste
kennismaking over eens, dat ze ook de volgende
bijeenkomsten graag wilden bijwonen.
Samen mochten we ervaren hoe kostbaar het was,
ieder op zijn of haar eigen wijze, zowel Rooms
Katholiek als Protestants, in het teken van ons geloof
over ons gemis, ons verdriet en de daarbij behorende
emoties en ervaringen te kunnen spreken, elke week
met een ander thema. Heel veel hebben wij kunnen en
mogen delen. Zo ontstond er een hechte band en
hebben we elkaar mogen helpen, gedragen door ons
geloof.

Met het mooie lied, dat mijn man en mij zeer dierbaar
was en waaruit wij beiden veel kracht mochten
ontvangen en dat als slotlied is gezongen bij de
uitvaartdienst, wil ik graag besluiten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Lied 416 uit het liedboek: Zingen en bidden in huis en
kerk)

Met dank aan de voortreffelijke begeleiding,

Bep Kalkman

Jarig koor zoekt projectleden
In september 2019 is het 25 jaar geleden dat het
Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof, op initiatief
van Willem Blonk, werd opgericht. Voor koorleden die
graag op niveau wilden blijven zingen en voor ouderen
die ook wilden meedoen. Als een oecumenisch koor!
Dit jubileum gaan we gedenken en vieren. Uiteraard
met een concert in Open Hof, op zondag 10
november, met muziek die bij ons past en een
feestelijke begeleiding.
Qua aantal en volume zijn we een bescheiden koor.
Voor dit feestelijke jubileumconcert zoeken we
versterking. Graag nodigen we gastzangers uit,
vrouwen zowel als mannen, om met ons mee te
doen. Het koor is al voorzichtig begonnen te
repeteren aan het programma en in september gaan
we er stevig tegenaan.
Kom vanaf 9 september mee repeteren; elke
maandag van 13.45 tot 15.00 uur in Open Hof.
Het zou fijn zijn als ook uit de R.K.-koren leden met
ons willen meezingen, voel je welkom.
De gemeente Rotterdam toont haar waardering door
een bijdrage in de kosten van het concert. Mede
daardoor wordt van de projectleden maar weinig
gevraagd: het passende bedrag van € 25 voor die
tweeëneenhalve maand.
Meer info bij: Lenie Mulder email:
leniemulder35@gmail.com of telefoon: 010 848 11 29.
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Gastvoorgangers

Ds. M. Bogaard (Marianne) is in april 2019
verbonden aan de Protestantse Gemeente Kralingen.
Daarvoor was zij als predikant werkzaam in
achtereenvolgens Paramaribo (Suriname), Noord-
Groningen en Amstelveen.
Inmiddels woont zij met veel plezier in Rotterdam.
Zij heeft in de jaren tachtig en negentig gestudeerd in
Groningen, met als hoofdvak Oecumenica. Het
wereldwijde Christendom, dat zich op zoveel manieren
toont, heeft altijd haar belangstelling gehad.
Het is voor Ds. Bogaard dan ook een voorrecht nu de
Rotterdamse context te gaan verkennen.

Ds. N. Falkenburg vond haar eerste gemeente in het
Friese Dokkum waar zij was verbonden aan de NH
kerk. Daarna was Ds. Falkenburg zes jaar
studentenpredikant in Rotterdam. Sinds 1997 is zij
werkzaam als geestelijk verzorger in het ErasmusMC-
Sophia, waar zij haar werk combineert met
wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis.

Ds. B.J.S Jonker is afgestudeerd aan de
pedagogische academie Jan van Nassau in Utrecht
en daarna aan de protestantse theologische faculteit
in Brussel.
Hij heeft gestaan in de gemeente Cuijk, Grave en
Gennep daarna in Nieuw Helvoet en vervolgens in
Barendrecht.
Daarnaast was hij jarenlang docent godsdienst aan de
Nijmeegse Scholengemeenschap,  aan het Angelus
Merula in Hellevoetsluis en het Zandvliet college in
Den Haag. In 2006 ging Ds. Jonker met emeritaat. Nu
is hij vooral violist in symfonieorkesten.

Ds. Laurens Korevaar is sinds 2013 interim-predikant
te Schiedam-Kethel. Daarvoor stond hij te Tienhoven,
Middelburg en Bussum. Tot 2012 was Ds. Korevaar
predikant in Kralingen. Ook is hij enige jaren docent
geweest. O.a. aan de CSG Blaise Pascal in
Spijkenisse. Sinds 2011 is hij ook lid van het bestuur
van Geestelijke Zorg Levinas. Daarnaast is Ds.
Korevaar sinds 2001 actief als mediator.

Ds. L. Lafeber  woont in Zoetermeer. Zij is werkzaam
geweest in de Bergkapel te Rotterdam en vervolgens
is zij pastor geweest in de penitentiaire inrichting te
Zoetermeer. Inmiddels is zij met emeritaat. Daarnaast
is Ds. Lafeber al enige tijd scriba van de Protestantse
Gemeente Rotterdam Noordrand

donderdag 11 juli Psalm 25
vrijdag 12 juli Kolossenzen 1:1-14
zaterdag 13 juli Kolossenzen 1:15-23
zondag 14 juli Kolossenzen 1:24-2:5
maandag 15 juli Kolossenzen 2:6-15
dinsdag 16 juli Kolossenzen 2:16-3:4
woensdag 17 juli Kolossenzen 3:5-17
donderdag 18 juli Kolossenzen 3:18-4:6
vrijdag 19 juli Kolossenzen 4:7-18
zaterdag 20 juli Psalm 79
zondag 21 juli 1 Samuel 1:1-20
maandag 22 juli 1 Samuel 1:21-2:11
dinsdag 23 juli 1 Samuel 2:12-26
woensdag 24 juli 1 Samuel 2:27-36
donderdag 25 juli 1 Samuel 3:1-14
vrijdag 26 juli 1 Samuel 3:15-4:1a
zaterdag 27 juli Psalm 108
zondag 28 juli Lucas 11:1-13
maandag 29 juli Lucas 11:14-28
dinsdag 30 juli Lucas 11:29-36
woensdag 31 juli Lucas 11:37-44
donderdag 1 aug. Lucas 11:45-54
vrijdag 2 aug Lucas 12:1-12
zaterdag 3 aug 1 Samuel 4:1b-11
zondag 4 aug 1 Samuel 4:12-22
maandag 5 aug 1 Samuel 5:1-12
dinsdag 6 aug 1 Samuel 6:1-12
woensdag 7 aug 1 Samuel 6:13-7:1
donderdag 8 aug 1 Samuel 7:2-17
vrijdag 9 aug Lucas 12:13-21
zaterdag 10 aug Lucas 12:22-34
zondag 11 aug 1 Samuel 8:1-9
maandag 12 aug 1 Samuel 8:10-22
dinsdag 13 aug 1 Samuel 9:1-14
woensdag 14 aug 1 Samuel 9:15-10:1
donderdag 15 aug 1 Samuel 10:2-16
vrijdag 16 aug 1 Samuel 10:17-27
zaterdag 17 aug Lucas 12:35-48
zondag 18 aug Lucas 12:49-59
maandag 19 aug 1 Samuel 11:1-13
dinsdag 20 aug 1 Samuel 11:14-12:17
woensdag 21 aug 1 Samuel 12:18-25
donderdag 22 aug Lucas 13:1-9
vrijdag 23 aug Lucas 13:10-17
zaterdag 24 aug Lucas 13:18-21
zondag 25 aug Lucas 13:22-30
maandag 26 aug Lucas 13:31-35
dinsdag 27 aug 1 Samuel 13:1-15a
woensdag 28 aug 1 Samuel 13:15b-22
donderdag 29 aug 1 Samuel 13:23-14:15

bijbelleesrooster
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Datum Tijd Activiteit
 (locatie in Open Hof tenzij anders vermeld)

14 jul 09.30 Kinderdienst, afsluiting voor
de zomervakantie.

14 jul Circa 12.00 Picknick, Ommoordse Veld.
17 jul Bazaar
20 jul Zomervakantie,

Bo en Vo. t/m 1 sept.
22 jul 10.00-11.30 Centraal Parochie

Secretariaat gesloten, RK
secretariaat bereikbaar op
010-450 23 54, Pauluskerk.

23 jul 10.00-11.30 Centraal Parochie
Secretariaat gesloten, RK
secretariaat bereikbaar op
0180-31 22 63, Josephkerk
te Nieuwerkerk.

24 jul 10.00-11.30 Centraal Parochie
Secretariaat gesloten, RK
secretariaat bereikbaar op 0
10-420 16 52, Caeciliakerk.

25 jul 10.00-11.30 Centraal Parochie
Secretariaat gesloten, RK
secretariaat bereikbaar
op 010-455 10 67, Open
 Hof.

26 jul 10.00-11.30 Centraal Parochie
Secretariaat gesloten, RK
secretariaat bereikbaar op
010-420 16 52, Caeciliakerk.

31 jul Bazaar
02 aug 10.00 Koffieochtend, thema: “Mooi

Nederland: Friesland”,
Fonteinkerk.

02 aug 14.00-16.00 Spelletjesmiddag
08 aug 23.59 Kopijsluiting Open Hof

Nieuws 2019-07
14 aug Bazaar
26 aug Informatieavond cursisten

Theologische Vorming
Gemeenteleden,‘De
Hoeksteen’ in Capelle aan
den IJssel

28 aug Bazaar
30 aug 14.00 Filmhuis, “Invictus”

22 sept 10.15 Kinderdienst
25 sept Bazaar
29 sept 09.30 Kinderdienst
29 sept 19.00 Zondagavondconcert: ‘in

kleine bezetting’.
03 okt 20.00 Wijkkerkenraad Open Hof

Ommoord
05 okt 15.00-17.00 Welkomstborrel
06 okt 09.30 Kinderdienst
09 okt Bazaar
09 okt 11.00 Marktconcert
13 okt 09.30 Kinderdienst en Tienerdienst
14 okt 20.00 Kleine Kerkenraad Open Hof

Ommoord
20 okt 09.30 Kinderdienst
23 okt Bazaar
24 okt 23.59 Kopijsluiting Open Hof

Nieuws 2019-09
27 okt 09.30 Kinderdienst
03 nov 09.30 Kinderdienst
06 nov Bazaar
10 nov 09.30 Kinderdienst en Tienerdienst
11 nov Kleine Kerkenraad Open Hof

Ommoord
13 nov 11.00 Marktconcert
17 nov 10.15 Dienst in Vieren, geen

kinderdienst
20 nov Bazaar
24 nov Kliederkerk, geen

kinderdienst. Nadere
informatie volgt.

24 nov 19.00 Zondagavondconcert: 25 jaar
Oecumenisch Seniorenkoor
Open Hof

28 nov 23.59 Kopijsluiting Open Hof
Nieuws 2019-10

01 dec 09.30 Kinderdienst
04 dec Bazaar
08 dec 09.30 Kinderdienst
11 dec 11.00 Marktconcert
15 dec 09.30 Kinderdienst en Tienerdienst
18 dec Bazaar
22 dec 09.30 Kinderdienst
22 dec 19.00 Zondagavondconcert:

Kerstconcert
25 dec 09.30 Kinderdienst
27 dec 23.59 Kopijsluiting Open Hof

Nieuws 2020-01
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VERHUIZEN?
Help onze administratie.

Geef uw verhuizing door aan de parochie.
(in de brievenbus van de pastorie)

u kunt ook op een PTT-Verhuisbericht
‘RK-parochie’ aankruisen

LAAT JE KENNEN!

Ondersteuning voor rouwenden
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren
voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte.
Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen
manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden.
Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in
deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u
daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door
deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de
gelegenheid heeft om in groepsverband te praten
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende
belangstelliing, eenmaal per jaar georganiseerd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een
persoonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur
geeft.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de telefoonpost
of bij Harry Tieman, tel. 010 420 90 14..

Spreekuur

Een R.K. Pastor houdt spreekuur
in Open Hof op:
dinsdagmiddag

tussen 14.00 en 16.00 uur

Eventueel aanbellen en
u wordt te woord gestaan

Geestelijke Verzorging in de Vijf Havens

Ds. Rianne van Halsema, ma, vr en de 2e zo

Zevenkampse Ring 40
tel. 088 823 33 41

Kerktelefoon

Wanneer u niet meer in staat bent de protestantse
kerkdiensten in Open Hof bij te wonen, kunt u die
altijd nog via de kerktelefoon beluisteren. Wanneer
u aan zo’n verbinding behoefte heeft, laat het de
diaconie weten. Wij regelen dat voor u.
U kunt contact opnemen met het secretariaat:
010 421 23 03

De PKN-diakenen van Open Hof

Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord
iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of

ziekenhuisopname, neem dan contact op met:
uw wijkpredikant of

met de telefoonpost van Open Hof, tel. 010 455 10 67
op werkdagen van 10.00-11.30 uur (behalve op

maandag)
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Lekkerkerk
H. Jozef, Emmastraat 26, tel. 06 104 58 707
14 juli 09.30 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
21 juli 09.30 uur Past. de Lange,

 Eucharistieviering.
28 juli 09.30 uur R. Schoolenberg,

Communieviering.
04 aug 09.]30 uur H. Flohr, Eucharistieviering.
11 aug 09.30 uur Past. de Lange,

 Eucharistieviering.
18 aug 09.30 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
25 aug 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering.

Prot. Gem. R´dam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2,
Rotterdam Hillegersberg
15 sept. 11.30 uurMw. Maya Walburg, jeugddienst
Let op: in juli en augustus is er geen
Jeugddienst i.v.m. zomervakantie.

“Open Hof Gemeenschap”
Overleden:
Rooms-Katholiek

31 mei Françoise Charlesia Véronique
Huizer-Berry 92 jr.

17 juni Cornelia Hendrika Gennissen-de Zeeuw
82 jr.

Protestantse Kerk Nederland
Voor adresgegevens kunt u contact opnemen
met de ledenadministratie
22 mei Dingena Hoogland -

van der Kemp 90 jr.
27 mei An Koning - Schuring 93 jr.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte
toe bij dit verlies en gemis.
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Krimpen a/d IJssel
H. Maria Koningin, Memlinghof 2,
tel. 0180 – 51 62 87
14 juli 11.00 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
21 juli 11.00 uur Past. de Lange,

Eucharistieviering.
28 juli 11.00 uur R. Schoolenberg,

Communieviering.
04 aug 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering.
11 aug 11.00 uur Past. de Lange,

 Eucharistieviering.
18 aug 11. 00 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
25 aug 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering.
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Dienstenschema
14 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. F.J. Timmers.

De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K R. Schoolenberg, Communieviering.

18 juli Open Hof 14.00 uur Prot. F.J. Timmers, donderdagmiddagdienst.

21 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. B.J.S. Jonker.
11.15 uur R-K T. van Os, Communieviering,

28 juli Open Hof 09.30 uur Prot. M. Bogaard.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K F. Wijnen.
Open Hof 11.15 uur R-K J.J.P. de Lange, Eucharistieviering.

04 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. N. Falkenburg.
11.15 uur R-K F. Martens, Communieviering.

11 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. W. in ‘t Hout.
De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema.
Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering.

18 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. L. Lafeber
11.15 uur R-K J.J.P. de Lange, Eucharistieviering.

25 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. L. Korevaar.
De Vijf Havens 10.30 uur R-K F. Wijnen.
Open Hof 11.15 uur R-K F. Martens en L. Kornet, Communieviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, leze men het artikel op pagina
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 13

Alexanderpolder
Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 420 16 52
14 juli 09.45 uur R. Schoolenberg,

Communieviering.
21 juli 09.45 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
28 juli 09.45 uur Past. de Lange,

Eucharistieviering.
04 aug 09.45 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
11 aug 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering.
18 aug 09.45 uur Past. de Lange ,

 eucharistieviering.
25 aug 09.45 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.

Capelle a/d IJssel
Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 450 23 54
14 juli 11.00 uur Past. de Lange,

Eucharistieviering.
21 juli 11.00 uur R. Schoolenberg,

Communieviering.
28 juli 11.00 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
02 juli 10.00 uur De Roo, communieviering o.l.v.

WAD-groep.
04 aug 11.00 uur Past. de Lange,

Eucharistieviering.
11 aug 11.00 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
18 aug 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering.
25 aug 11.00 uur Past. de Lange,

Eucharistieviering.

Nieuwerkerk a/d IJssel
St. Josephkerk, Kerklaan 20,
tel. 0180 - 31 22 63
14 juli 09.30 uur Past. de Lange, Eucharistieviering.
21 juli 09.30 uur R. Schoolenberg,

Communieviering.
28 juli 09.30 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
04 aug 09.30 uur Past. de Lange,

Eucharistieviering.
11 aug 09.30 uur Communieviering o.l.v.

Parochianen.
18 aug 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering.
25 aug 09.30 uur Past. de Lange, Eucharistieviering.

Autovervoer
U kunt  voor vervoer per auto naar de morgendienst
in Open Hof contact opnemen met: 
kath. diensten:

prot. diensten:
Dhr. Egbert van Rossum, tel: 010-4556557
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