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Dienst/Viering 24 november   
Open Hof Prot. 09.30 u. G. Koelman. Ouderling van Dienst K. Doornhein. Kinderdienst.                                                                                  
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. J.de Lange. Eucharistieviering.  
                      Prot. 19.00 u. R. Jacobs  Nieuwe Liefde Viering. Projectkoor. 

Dienst/Viering 1 december  Eerste zondag van de Advent         
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst B.Wijgand. Kinderdienst. Kindercantorij.                                                                                  
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. H. Flohr. Eucharistieviering. Familiezondag. R.K.Koor Open Hof.                             
 

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  

Speak it loud – Kenia 2020 
U heeft het in het Open Hof Nieuws en op de website kunnen lezen: Leah Ambwaya en haar dochter Patriciah 
Nakhumicha van Terry’s Child Support and Youth Resource Centre zijn in Nederland. Vanmorgen zullen zij in 
Open Hof vertellen over hun ervaringen en de voortgang van het project.  

~~~~~~~~~~ 

Dopen 13.00 uur in Open Hof. 
Vandaag om 13.00 uur worden drie  kinderen door pastor Joost de Lange gedoopt in de Sint Christoffelparochie 
locatie Open Hof te Rotterdam – Ommoord. 
Fam. Uitenwerf - - Geboortedatum: 11-11-2017 Woonplaats: Capelle aan den IJssel - Locatie: St. Paulus 
Bekering Dopeling: Cherrely Chenaya Eveline 
Fam. Uitenwerf - Dopeling: Chevennety Cheyenne Riana - Geboortedatum: 28-07-2019 - Woonplaats: Capelle 
aan den IJssel - Locatie: St. Paulus Bekering 
Fam. Musteric - Dopeling: Yaz Raphaël - Geboortedatum: 14-03-2018 - Woonplaats: Rotterdam - Locatie: Open 
Hof 

~~~~~~~~~~ 

Terugblik op Dienst in Vieren 
De dienst in vieren van afgelopen week was al een waar feestje op zich, maar wat een gezelligheid ook na de 
dienst. De tieners van de tienerdienst waren zaterdag allemaal de keuken ingedoken om heerlijke baksels te 
bereiden en die na de dienst te verkopen. De taartjes, koekjes, cake en cup cakes vonden gretig aftrek. Lekker 
voor bij de koffie, maar er ging ook het nodige mee naar huis. In totaal werd er € 196,70 opgehaald. Van de 
opbrengst gaan de tieners sokken en ondergoed voor de daklozen in Rotterdam kopen. 
Namens de tieners bedankt voor uw bijdrage en de leuke reacties. 
                                                                                 ~~~~~~~~~~ 

Robert Smits komt naar de Open Hof op 25 november. 
Maandagavond  15 april 2019 jl. vond in de Open Hof kerk in Ommoord een solidariteitsmaaltijd plaats voor de 
stichting “Help mij Leven”. De Stichting Help mij Leven helpt Braziliaanse straatkinderen in nood door hun 
veiligheid, onderwijs en toekomstperspectief te bieden. Robert Smits, de grondlegger van de stichting, helpt al 
meer dan 30 jaar kinderen in nood in Brazilië. Nu komt Robert Smits naar Nederland om zoveel mogelijk 
mensen te ontmoeten en te vertellen over zijn werk in Brazilië. Daarom nodigen we u uit voor deze avond. Ook 
gemeenteleden van alle omliggende kerken, uw buren, kennissen, vrienden en familie. Iedereen is welkom op 
deze avond. Wanneer: 25 november - aanvang: 19.30 uur - de kerk is open vanaf 19.00 uur.  Informatie over 
de stichting: www.helpmijleven.org                   

~~~~~~~~~~ 

Boodschappers van het licht – engelen en het kerstverhaal 
Geen Kerst zonder engelen: in de kerstboom, op kerstkaarten, in de kerststal en in de kerstliedjes, niet te 
vergeten. En dat klopt, want op heel wat plaatsen in het verhaal van Advent en Kerst spelen ze een belangrijke 
rol.  Op dinsdag 26 november gaan we ons bij een leerhuis Woord & Beeld erin verdiepen: waar ze 
voorkomen in het verhaal en vooral welke rol ze spelen als boodschappers van licht, letterlijk en figuurlijk. Eerst 
gaat Ds. Jan Willem Doff ons aan de hand van de Bijbeltekst daarover opmerkelijke dingen vertellen. Daarna 
kijken we naar de uitbeelding in de beeldende kunst. Elsa de Groot toont ons aan de hand van illustraties in de 
kinderbijbels hoe onze voorstelling van engelen vanaf onze jeugd gestalte krijgt. Louis Vermeulen laat ons zien 
hoe kunstenaars hun eigen bijzondere en soms eigenzinnige uitbeelding hebben gecreëerd. Het wordt een 
boeiende ‘gevleugelde’ avond. U bent van harte welkom op 26 november om 20.00 uur in Open Hof. En nog 
een idee: als u een leuke, opvallende of dierbare uitbeelding van een engel in uw bezit heeft, breng die mee, 
dan gaan we daarover in gesprek.        Graag tot ziens ! 

~~~~~~~~~~ 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
http://www.helpmijleven.org/


 

27 november kerstmarkt in Open Hof 
Op woensdag 27 november vindt onze jaarlijkse kerstmarkt plaats. Op zich vroeg, maar dat geeft u wel de kans 
ook iets leuks voor sinterklaas te kopen! Het hele jaar door worden alle kerstspullen die binnenkomen bij de 
reguliere bazaar apart gehouden: denk aan kunstbomen, kersttafellakens, kaarsen, kandelaars, kaarten, ballen, 
stalletjes et cetera. Dinsdag 26 november kunt u uw kerstspullen afgeven in de kerk. De vrijwilligers van de 
kerstmarkt maken bovendien zelf cadeautjes voor sinterklaas en de kerst. De opbrengst van de kerstmarkt en 
de kerststukjes gaat naar een goed doel. Dit jaar is het voor het project in Kenia, wat de PKN Noordrand 
uitgezocht heeft. Op de dag zelf is er documentatie aanwezig over dit project. Er is op de kerstmarkt speciale 
muziek, en snert. Voor informatie: Toos Brummelink - p.brummelink@upcmail.nl 010-2204226 

~~~~~~~~~~ 

DiaconAction, een actie om je in het najaar in te zetten voor een ander! 
Daar gaan we aan meedoen, als parochie Sint Christoffel. Jong en oud willen wij uitnodigen om op  
29 november – vrijdagavond - vanaf 19 uur in Open Hof, samen kerstkaarten te maken, die bedoeld zijn voor 
gevangenen uit de gevangenis in Krimpen a,d, IJssel. Zij gaan die kerstkaarten versturen naar hun dierbaren. 
Zelf hebben deze gevangenen maar weinig geld en zeker niet om ook nog kerstkaarten te kopen en te 
versturen.  De kerken geven hun postzegels. Wij maken de kaarten!! Doe je, doet u ook mee?? Samen aan de 
slag is heel gezellig!! En we doen het voor de ander, die we daardoor laten merken dat er aan hen wordt 
gedacht ! Meldt u even aan, dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen in verband met koffie, thee, 
limo, koekjes etc. Graag aanmelden via: secretariaat@christoffelparochie.nl of bij  
pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl. Telefonisch kan ook: 010-3038871. 
         Graag zien we u, zien we jou!!  Namens het pastorale team, Gerda Martens en Rita Schoolenberg  

~~~~~~~~~~ 

1 december familiezondag in de Open Hof, komen jullie ook? 
De viering begint om 11.15 uur en tijdens de ‘woorddienst’ is er een kinderwoorddienst, waarin wordt stilgestaan 
bij de advent. Na de viering zal er voor ouders en kinderen wat te eten en te drinken zijn (heeft iemand in uw 
gezin allergieën geef dit dan graag voor 27 november door)! 
Daarna zullen we in gaan op 'heiligen', want naast de heilige Sint Nicolaas zijn er nog veel meer. Wanneer ben 
je eigenlijk "heilig" en wat is het? Uiteraard kan de christoffelbeker weer gewonnen worden, wie zal hem ditmaal 
winnen? U bent van harte welkom met het hele gezin, tot zondag 1 december! 

~~~~~~~~~~ 

Klein Kerstoratorium: Meezingers gevraagd voor Projectkoor Open Hof! 
Op 15 december is de WODD/Adventszangdienst, waarbij het bij velen geliefde Klein Kerst Oratorium van Huub 
Oosterhuis door het 'Projectkoor Open Hof' wordt uitgevoerd, evenals het 'Hallelujah' uit de Messiah van 
Händel. We nodigen u/jou uit om mee te zingen in het Projectkoor, als je enigszins vertrouwd bent met de 
muziek. Ook als je alleen het Klein Kerstoratorium of het Hallelujah wil meezingen!  Repetitietijden: Zaterdag 30 
nov. 11.00-12.30 u. – woensdag 4 dec. 20.00-20.30 u. – woensdag 11 dec. 20.00-20.30 u. – Zondag 15 dec. 
17.00-18.00 u. Verder zullen we dan alleen advents-verzoekliederen zingen, die ú hebt ingediend: de lijsten 
liggen klaar op de tafels in Open Hof. Tot uiterlijk 10 december! Thema: 'Op weg naar het Licht!' - Voorganger: 
ds. René van Loon - Piano en orgel: Frank den Herder - Fluit: Cora Greevenbosch - Hobo: Marianne van 
Wijngaarden. Muzikale leiding: Willem Blonk. Opgave voor Projectkoor Open Hof bij: Willem Blonk: 
willem.blonk@planet.nl of Ida Taapke: eredienst@openhof-ommoord.nl -  tel. 06 24 24 024 9. 

~~~~~~~~~~ 

Home Made Market 
Begin december houden we een markt waar uitsluitend zelfgemaakte dingen verkocht gaan worden. Daarbij 
denken we aan: kerststukjes, lichtjes, kaarten, sieraden, doosjes, kleding maar ook soep, broodjes, koekjes, 
oliebollen………. vul maar in/aan. Alles kan, mits zelf gemaakt en niet al te groot(bijvoorbeeld geen meubels). 
Het is de bedoeling dat u uw zelf gemaakte spulletjes meeneemt, uitstalt op een tafel en verkoopt. Natuurlijk 
koopt u ook iets van iemand anders. Een ‘dòòr’ en ‘vòòr’ markt dus. Maar natuurlijk bent u ook van harte 
welkom als u niets maakt. Ook kunt u deelnemen aan diverse workshops. De opbrengst van dit evenement is 
bestemd voor het ‘Speak it Loud’ project van onze Keniaanse partnerorganisatie Terry Child Support dat op 5 
mei 2019 voor 3 jaar van start is gegaan. Onder het motto: ‘samen kunnen we meer!’ slaan de diaconieën van 
Rotterdam-Noordrand de handen ineen om dit bijzondere project te ondersteunen. Zaterdag 7 december van 
11.00-14.00 in de Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1. Voor verdere info: Gonny Boot - 010-456 8185 - mail: 
diskonie.pkn.7kamp@gmail.com              

~~~~~~~~~~ 
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Kerstconcert R.K.Koor Open Hof 8 december. 
Het is inmiddels een traditie dat het RK Koor Open Hof in de maand december een kerstconcert verzorgt. 
Dit jaar voor de 5de keer, een lustrum waar wij best trots op zijn. U kunt dan genieten van een gevarieerd 
programma, met als thema “De Heilige Familie”. In teksten en muziek staan wij stil bij het gezin waarin Jezus 
opgroeide, met aandacht voor zijn moeder Maria en zijn vader Jozef. Zondag 8 december Open Hof 
Aanvang: 15.30 uur -  Zaal open: 15.00 uur. De toegang is gratis, maar om de onkosten te bestrijden is er na 
afloop een collecte bij de uitgang. Na het concert is er, onder het genot van koffie/thee of een drankje, 
gelegenheid om na te praten. U bent van harte welkom. RK Koor Open Hof 

~~~~~~~~~~ 

Ontmoetingsmiddag zondag 1 december 2019 in Open Hof over  “Libanon, vluchtelingen en 

muziek” door Eelco van der Brug en Cora Greevenbosch. 
Eelco van der Brug, één van onze gemeenteleden, zal ons deze middag vertellen over Libanon en het grote 
vluchtelingenprobleem daar. Libanon is een klein land met ongeveer 6 miljoen inwoners waarvan ca 2 miljoen 
vluchtelingen. Eelco is zelf in Libanon geweest en was twee keer als vrijwilliger werkzaam bij een muziekproject 
in een vluchtelingenkamp nabij Tripoli. Zijn ervaring was dat samen muziek maken, vluchtelingen een kans 
geeft om even te ontsnappen aan hun zorgen en dat het wat meer vertrouwen in zichzelf en de toekomst kan 
geven. Na de pauze zal Cora Greevenbosch, ook een bekende in Open Hof, ons vertellen over haar ervaringen 
van muzieklessen aan vluchtelingen. Cora geeft dwarsfluitlessen en sinds twee jaar ook aan middelbare  
scholieren. De leerlingen op deze school wonen in asielzoekerscentra en weten vaak niet of zij wel of niet in 
Nederland mogen blijven; ook spreken zij niet of nauwelijks Nederlands. Ook Cora heeft de ervaring hoe 
belangrijk en heilzaam muziek kan zijn voor vluchtelingen. We beginnen om 14.30 uur met een kopje thee of 
koffie en duurt tot ca. 16.30 uur. De toegang is gratis.                De ontmoetingsmiddagcommissie 

~~~~~~~~~~ 

Eerste Heilige Communie 
U kunt uw kind aanmelden voor het ontvangen van de Eerste Heilige Communie. Uw kind is 8 jaar en zit in 
groep 4. De voorbereiding op de Eerste Communie start begin januari 2020. Uw kind kan alleen de Eerste 
Heilige Communie ontvangen als het gedoopt is. De aanmelding sluit op 3-1-2020. 

~~~~~~~~~~ 

Doop kinderen van 6 jaar en ouder. 
Begin december starten de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Doop van kinderen van 6 jaar en ouder. Dit is 
ook voor de kinderen die zich vanaf januari 2020 willen voorbereiden op de Eerste Communie en nog niet 
gedoopt zijn. Er zijn enkele bijeenkomsten voor de kinderen, en twee ouderavonden voor hun ouders en 
peetouders. De kinderen worden gezamenlijk gedoopt. Meld uw kind(eren) zo spoedig mogelijk aan. 

~~~~~~~~~~ 

Catechumenen – vanaf 16 jaar 
Volwassenen vanaf 16 jaar worden middels een eigen ‘catechumenentraject’ voorbereid op het ontvangen van 
(een van) de initiatie sacramenten: Doop, Vormsel, Eerst Communie. Eind november 2019 starten een tiental 
bijeenkomsten, om ingeleid te worden binnen het katholiek geloof. Ook volwassenen die zich (verder) willen 
verdiepen in het katholiek geloof zijn welkom. Meld u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk aan. 

~~~~~~~~~~ 
 
 

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 1 december  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 27 november 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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