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Dienst/Viering 8 december  Tweede zondag van de Advent         
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. HA. Ouderling van Dienst M.Greevenbosch. Kinderdienst.                                                                                
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten 3e Avondmaalscollecte                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. R.Schoolenberg. Communieviering.         
Dienst/Viering 15 december Derde zondag van de Advent   
Open Hof Prot. 09.30 u. L.de Jong. Ouderling van Dienst A.van Ballegoie. Kinderdienst. Tienerdienst.                                                                                  
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. J.de Lange. Eucharistieviering.                             
                      Prot. 19.00 u. R.van Loon. Open Deurdienst- Adventszangdienst met  verzoekliederen.                                                                               
                                                                                  Open Hof Cantorij. Ouderling van dienst E.v.d.Brug.                     

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

De opbrengst van de kerstmarkt is: €1155,-. 
~~~~~~~~~~ 

De Bergrede 
Van zondag 23 juni t/m zondag 17 november heb ik elke zondag die ik voorging in Open Hof gepreekt naar 
aanleiding van delen van de Bergrede van Jezus, zoals verwerkt in het Evangelie van Matteüs (hoofdstuk 5 t/m 
7). Met de Bergrede zijn we echter nooit klaar – ik stel me al zeker niet voor dat ik het laatste woord erover 
gezegd zou hebben. Nu het Advent is geworden kan het juist nog weer mooi zijn om die hele Bergrede van 
begin tot eind door te lezen, om deze rede verder met ons aan de slag te laten gaan. Ik kan – wie dat wil – de 
serie preken digitaal toesturen (als PDF). Stuur mij een mailtje (via fjtimmers@openhof-ommoord.nl) en de 
preken ontvang je retour. De digitale versies van de preken bevatten vaak nog wat meer achtergrondinformatie, 
lees- en soms luistertips. 

~~~~~~~~~~ 

Avondmaalscollecte :‘Speak it Loud’ 
De gezamenlijke diaconieën van de Rotterdam-Noordrand ondersteunen het project van Terry’s Child Support, 
genaamd “Speak it Loud”.  Zondag 24 november jl. mochten wij in ons midden begroeten ds. Leah uit Kenia – 
oprichtster van Terry’s Child Support – met haar dochter Patricia. Zij vertelde dat zij al ruim 20 jaar werken met 
kinderen die seksueel misbruikt zijn, kinderen waarvan hun jeugd is afgenomen en die nergens anders terecht 
kunnen. Zij bedankte ons allemaal voor de steun die vanuit de gezamenlijke kerken in Rotterdam gegeven 
wordt. Het is fijn dat een project op deze wijze ook écht een gezicht krijgt! Inmiddels zijn er al veel mooie 
initiatieven gestart binnen de Noordrand om geld in te zamelen voor dit project. Voor informatie kunt u terecht 
bij een van uw diakenen.Voor bijdragen voor het ‘Speak it Loud’ project: NL84 RABO 0381 8463 18 o.v.v. Kenia 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

Bloemengroet 
Ruben en Annette bracht ik (Fulco) van de week een bloemetje namens Open Hof als felicitatie dat ze nu 
samen een nieuwe woning hebben gevonden. Zij vroegen mij via deze weg graag hun dank uitspreken hiervoor 
en voor alle steun die ze gekregen hebben en krijgen.Ze zijn blij met de bloemen en nog blijer met hun nieuwe 
stek !                                                                      ~~~~~~~~~~ 

Wereldlichtjesdag 
Op zondag 8 december is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op 
welke leeftijd en op welke wijze dan ook, zijn overleden. We eren en herinneren al die kinderen door een 
kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. De Kindercantorij zingt en de 
avond wordt geleid door ds Fulco Timmers. De aanvangstijd is 18.45. De deuren staan open om 18.30. De 
bijeenkomst duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er gelegenheid om bij koffie en thee nog na te praten. 
Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, stuur dan een email naar: wereldlichtjesdag@openhof-
ommoord.nl.                                                                          Nienke Timmers, Gerard den Oudendammer 

~~~~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof 
Allereerst gaan we enkele gedichten lezen die betrekking hebben op Kerstmis van   Rilke en Marijke de Bruijne. 
Het is een huiselijk feest en daarvoor wenden we ons tot Achterberg. Verder komt de relatie tussen moeder en 
kind zeker in de kraam te pas. Wie heeft daar mooier over geschreven dan Martinus Nijhoff? Verder mediteren 
we met Rutger Kopland over weggaan en met Babs Gons over het zoeken naar waardering. Ongetwijfeld wordt 
het weer een boeiende en inspirerende ochtend, waarin we 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 
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dinsdagmorgen 10 december. Vooraf drinken we een kopje koffie. We beginnen om 10.00 uur voor ruim een 
uur dichtkunst.                                         Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~ 

Marktconcert met barokensemble en soliste 
Op woensdag 11 december is er een bijzonder Marktconcert met medewerking van het barokensemble 
Camerata Capelle. Dit ensemble bestaat uit zeer goede amateurs en gepensioneerde professionals. Organiste 
Cora Mulder is soliste: zij speelt het beroemde Concert voor orgel en orkest opus 4 nr. 6 in Bes van Georg 
Friedrich Händel. Joyeuze, lichte klanken! Vervolgens speelt het orkest de Suite in B moll BWV 1067. Het 
laatste deel daarvan is voor velen bekend als ‘Badinerie’, door de groep Ekseption ‘Peace planet’ genoemd. De 
kerkzaal gaat op 11 december open om 10.30 uur. Het concert begint om 11 uur en duurt ca. 40 minuten. De 
entree is vrij, met een collecte na afloop. Welkom!  

~~~~~~~~~ 

Woensdag 18 december: Kerst-Inn Open Hof 
Op woensdag 18 december is de Open Hof met recht ‘open’. Van 11.00 tot 14.30 uur bent u van harte welkom 
voor een fijne dag vol kerstsfeer. In de kerkzaal wordt kerstmuziek gedraaid, u kunt een kerstwens opschrijven 
voor aan de wens-wenteltrap, een kaarsje branden als u dat wilt, een glaasje glühwein drinken en heeft u 
behoefte aan een goed gesprek, dan staan de pastores voor u klaar. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. 
We draaien een korte kerstfilm in de kinderhoek waar je ook gezellig met elkaar kunt tekenen, er is een 
kerststal te bewonderen (nog heel even zonder het kindje Jezus, want dat wordt pas met Kerst geboren 
natuurlijk) en er is lekkere warme chocolademelk. Bovendien: er is bazaar, dus u kunt wellicht nog wat laatste 
kerstspullen in huis halen. Gezellig als u langskomt deze woensdag voor Kerst, u bent van harte welkom. 

~~~~~~~~~ 

Marktgesprek over de stal 
In de maand december staat binnen de kerk het kerstfeest centraal. Het is een verhaal dat we kunnen dromen. 
Maar, dromen we weg onder de boom of proberen we al die figuren echt nader te ontmoeten. Verder blijft het 
natuurlijk een wat rare vertoning, zo’n geboorte ergens aan de rand van de samenleving. Zitten er minder 
vanzelfsprekende elementen in? Kunnen we nog nieuwsgierig zijn? Er zijn voldoende vragen. 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 voor iedereen exemplaren van dit prachtige blad aanwezig. Al 
kijkend, lezend, luisterend en/of pratend gaan we nader in op de diverse kanten. Zoals altijd de moeite waard! .       
Vooraf drinken we een kopje thee/koffie. Ieder is van harte welkom op woensdag 18 december in Open Hof. 
Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.   Barend van Wijngaarden  

                                              Uitnodiging 
U bent van harte welkom bij de Kerstviering die we samen met de wijkdiaconie van Zevenkamp en de PCOB 
organiseren. Op woensdag 18 december 2019 in de Ontmoetingskerk aan de Ben Websterstraat 1. Vanaf 
12.30 uur is het ‘binnenlopen’’, om 13.00 uur bieden wij u een lunch aan. Er wordt geen echte ‘kerkdienst’ 
gehouden, dit jaar is de voorganger ds Mariëtte Doolaard. Wel lezen we het aloude kerstverhaal uit Lucas en 
zingen vertrouwde kerstliederen. Er is ook ruimte voor inbreng van onze gasten. Daarna drinken we koffie of 
thee met iets lekkers.  Aansluitend wordt een kerstvertelling voorgelezen en daarna is het tijd voor een borreltje.  
Om ongeveer 16.15 uur gaat u weer naar huis. U kunt zich aanmelden (hoeft niet) tot en met zondag 15 
december. In principe is het de bedoeling dat u zelf voor vervoer zorgt. Aanmelden bij Tannie Teeuwen–email: 
l.teeuwen@upcmail.nl of telefonisch 010-421 23 03. Met vriendelijke groet, diakenen van Open Hof, 
Zevenkamp en de PCOB.                                   ~~~~~~~~~~ 

Kerstconcert met solo- en samenzang 
Op zondagavond 22 december om 19.00 uur is er in Open Hof een Kerstconcert, verzorgd door de sopraan 
Glenda Ossekoppele en de organist Willem Blonk. Ook zal er veel samenzang van Kerstliederen zijn. Entree 
vrij, collecte na afloop.                                        ~~~~~~~~~~ 

Kerstlunch  2019 
Maandag 23 december is het weer zover. Onze jaarlijkse kerstlunch. De deur gaat 12.00 uur open. Kosten dit 
jaar €5,00. Vooraf betalen bij inschrijving. U kunt inschrijven op woensdag 4 en 11 december van 10.00 uur 
tot 11.00 uur. Hartelijk welkom! Voor info:  Toos Brummelink.  010-2204226. 

De Telefoonpost 010-4551067= 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.  
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 15 december  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 11 december 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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