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Dienst/Viering  3 november  
Open Hof Prot.09.30 u. F.J.Timmers, W. in ´t Hout, G. Koelman  Gedachtenis der Namen. 
                                                           Ouderling van Dienst  A.van Ballegoie. Open Hof Cantorij. Kinderdienst.     
                                           Collecte: 1e Zending Zambia 2e Instandhouding Erediensten 
                      R.K. 11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering. 
                  

Dienst/Viering 10 november                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u. B.J.S.Jonker. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Kinderdienst en Tienerdienst                                                                                  
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. J.de Lange. 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 | Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de 
groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische 
universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia 
extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.  
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.  

~~~~~~~~~~ 

3 november: Gedachtenis der Namen 
Net als andere jaren herdenken wij op de eerste zondag in november (na Allerzielen) de gemeenteleden, die 
het afgelopen jaar zijn overleden: deze zondag noemen wij: De Gedachtenis der Namen. Nabestaanden van de 
overledenen zijn uitgenodigd om met ons hun dierbaren te gedenken. Om hun een hart onder de riem te 
steken, noemen wij de namen en krijgen de nabestaanden gelegenheid een kaars aan te steken voor hun 
dierbare*. Eventueel kunnen zij het kruisje, dat opgehangen is na het overlijden, meekrijgen naar huis. Ook 
kunnen zij ervoor kiezen, het kruisje langer te laten hangen, tot een jaar na de datum van overlijden. Aan het 
eind van de viering krijgen zij een witte roos mee, als teken van troost en meeleven namens de gemeente van 
Open Hof. Onze drie voorgangers zullen bij binnenkomst van de nabestaanden in de hal staan om hen te 
begroeten. Voor hen die dat willen, is er voor de dienst koffie of thee. *  Na het noemen van de overledenen van 
het afgelopen jaar krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid, een kaars aan te steken ter nagedachtenis van 
een dierbare, die overleden is. Wij bereiden ons voor op een troostrijke viering. De kaarsen mogen blijven 
branden tot ná de viering van onze R.K broeders en zusters als teken van  verbondenheid tussen de beide 
geloofsgemeenschappen.                                   Voorbereidingsgroep Gedachtenis der Namen. 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

Feest in  de Nieuwe Bron 
9 en 10 november zijn feestelijke dagen in de Nieuwe Bron. Deze nieuwe R.K. kerk van de parochiekern H. 
Maria Koningin bestaat dit jaar 10 jaar. Op zaterdag is er om 13.00 uur een ceremoniële opening met o.a. een 
koor, gevolgd door een uitgebreid programma. Er is een historische lezing over “de kerken in Krimpen e.o.”, 
diverse diapresentaties over De Bron. In de avond komt verhalenverteller “Het zingende Paard”, aansluitend 
een gezellig feest. Op zondag 10 november begint om 11.00 uur een feestelijke viering die  in het kader staat 
van het adoptieproject Lins in Brazilië. Meer informatie op www.christoffelparochie.nl.  
De toegang is op beide dagen vrij en bestemd voor iedereen die belangstelling heeft. 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof 
De komende poëzieochtend komen diverse bekende dichters aan het woord, zoals Michel van der Plas, Rutger 
Kopland met een variatie op een gedicht van Martinus Nijhoff en Vasalis. Maar er is ook ruimte voor de herfst 
met zijn melancholieke sfeer en voor enkele gedichten over onze eigen stad. Ongetwijfeld wordt het weer een 
boeiende en inspirerende ochtend, waarin we de gedichten lezen die diverse kanten van ons leven onder 
woorden brengen en er over met elkaar in gesprek gaan. Ieder is van harte welkom in Open Hof op 
dinsdagmorgen 12 november.  Vooraf drinken we een kopje koffie. We beginnen om 10.00 uur voor ruim een 
uur dichtkunst.           Barend van Wijngaarden  
 
 
 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia
http://www.christoffelparochie.nl/


 

Seniorenkoor viert 25-jarig jubileum 
Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof is in 1994 opgericht  door dirigent Willem Blonk met als doel: ouder 
wordende zangeressen en zangers een mogelijkheid te bieden om op niveau te blijven zingen in de kerk. 
Daarbij werd en wordt splinternieuw koorrepertoire niet geschuwd. Ook op het Jubileumconcert op 
zondagmiddag 10 november niet. Er staat een feestelijke nieuwe Mis van Aart de Kort op het programma: zijn 
Missa festiva. Deze componist is de organist van de Kathedraal aan de Mathenesserlaan. Uit de protestantse 
traditie gaan vijf nieuwe liedbewerkingen uit het nieuwe Liedboek in première. De begeleiding op orgel en piano 
is in de vaardige handen en voeten van Andries Stam. Professioneel trompettist Jeroen Schippers, die samen 
met het koor én solo speelt (het trompetconcert van Torelli!) zal het geheel extra feestelijk maken.  
In de jaarfolder van de stichting Open Hof Muziek staat dat dit concert op 24 november zal plaatvinden. Dat is 
veranderd naar zondagmiddag 10 november, 15.00 – 16.15 uur. Er is een entreeprijs: € 7,50 - minderjarigen € 
4. De plek: Open Hof! Na het concert is daar een gezellig samenzijn in de Ontmoetingsruimte. 
Alle medewerkenden zijn dankbaar voor het heuglijke feit en uw aanwezigheid daarbij! 

~~~~~~~~~~ 

Verstilling en verrassing op Marktconcert. 
Op woensdagmorgen 13 november speelt Willem Blonk weer eens alleen op het Marktconcert in Open Hof. 
Hij speelt een gevarieerd programma met momenten van verstilling en van verrassing. De opening, een 
Sonatine voor piano van de Pools-joodse componist Weinberg (geb. 1919) bevat beide elementen. Vervolgens 
heerlijke koraalmuziek van Weckmann, een Sonate van Beethoven (op. 49 nr. 1), een Toccata (BWV 538) van 
Bach en een heerlijke uitsmijter. Die blijft echt een verrassing! Aanvang: 11.00 uur; entree vrij met collecte aan 
de uitgang, welkom. 

~~~~~~~~~~ 

Middagkerkdienst donderdag 14 november 2019, 14 uur in Open Hof 
We nodigen u allen hartelijk uit voor deze kerkdienst op donderdag 14 november. In deze dienst gaat ds. Wim 
in ‘t Hout voor. We zingen mooie en bekende liederen, die op het orgel begeleid worden door Willem Blonk. Na 
de dienst is er koffie en thee in de ontmoetingsruimte. Dus dan is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en te spreken. Iedereen is van harte welkom. Namens de medewerkers van het ouderenpastoraat. 

~~~~~~~~~~ 

Communicanten 
Elk jaar mogen we kinderen vanaf 7 jaar, groep 4, voorbereiden op het ontvangen van de Eerste H. Communie. 
U kunt uw kind aanmelden via het parochiesecretariaat. De bijeenkomsten starten begin januari 2020. 

 ~~~~~~~~~~ 

Ziekenzalving 
Op zondag 17 november wordt het sacrament van de Ziekenzalving toegediend in de St. Josephkerk in 
Nieuwerkerk aan den IJssel, om 9.30 uur. De voorbereidingsbijeenkomst is op donderdag 14 november van 
14.00-17.00 uur. Aanmeldingsformulieren liggen achter in de kerk.  
                                                                               ~~~~~~~~~~ 

Volwassenen die zich (verder) willen verdiepen in het Katholiek geloof, 
of één van de initiatiesacramenten (Doop, Vormsel en Eerste H. Communie) willen ontvangen, kunnen zich 
aanmelden via het secretariaat. De bijeenkomsten voor deze catechumenen starten begin november. 

~~~~~~~~~~ 

Projectleden gezocht Nieuwe Liefde Viering 24 november 2019 
Zondag 24 november wordt er in Open Hof weer een Nieuwe Liefde Viering gehouden.  
Remy Jacobs (o.a. Samen010) zal deze keer het thema “Blij met alle mensen” (of is dat te plat?) aan de hand 
van lezing, gedicht, zang én dans uitleggen. Wij zoeken voor deze viering enthousiaste koorleden om de viering 
muzikaal te ondersteunen. Voor een doorgewinterd koorlid en/of Huub Oosterhuis liefhebber, staat er veel 
bekend repertoire  op het programma. Aanmelden kan bij Marleen Teeuwen (marleenteeuwen@upcmail.nl). 

~~~~~~~~~~ 
 

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