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.         
Dienst/Viering 19 januari           
Open Hof Oec.10.15 u.  F.J.Timmers en  G.Martens. Week van Gebed tot de eenheid. Kinderdienst.  
                                                                                                                                        Open Hof Cantorij.                                                                                                                                                                                                                               
                        Collecte:                                                                                                                                           

Dienst/Viering 26 januari           
Open Hof Prot. 09.30 u. W.in ‘t Hout. Ouderling van Dienst A.Barendrecht. Kinderdienst.                                                                                                                                                                                                                                   
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. J.de Lange. Eucharistieviering.      
                                                                                                                                         

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Wij bedanken u voor de bloemen die wij mochten ontvangen van de kerk. Ook door uw gebed, kaarten en 
medeleven voelen wij ons gesterkt.                       Hartelijke groet, Frans en Wil van de Polder 

   ~~~~~~~~~~ 

Een week vol gebed 
Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen in de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Zondag 19 januari:  oecumenische dienst 
om 10. 15 in Open Hof - Maandag 20 januari: Open Hof 19.15 in het Stiltecentrum met ds Fulco Timmers en 
pastor Joost de Lange. Daarna Leerhuis over gebed door Ds. Anja Matser. - Dinsdag 21  januari:  
Evangelische gemeente Ommoord , Bertrand Russellplaats 3/5 - Woensdag 22 januari: Evangelische 
gemeente Rafaël de Rivier,  Malmöpad 60 - Donderdag 23 januari:  Ontmoetingskerk In Zevenkamp,  Ben 
Websterstraat 1 - Vrijdag 24 januari:  Evangelische gemeente & Leger des Heils, Kooikerweg 12 in 
Zevenkamp. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.15 uur met inloop. Na afloop is er gelegenheid - voor wie dat 
wil - om na te praten. Iedereen is van harte welkom bij elkaar. Zie ook de boekenlegger, de website en Open 
Hof Nieuws.                                                                Namens de voorbereidingsgroep, Anneke van Wijngaarden 

   ~~~~~~~~~~ 

 
Week van Gebed voor de eenheid – 19 tm. 26 januari 

~~~~~~~~~~ 

Het Leerhuis en de Week van Gebed 
De komende week staat in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid. Dat bepaalt ons er mede toe 
om eens na te denken wat bidden betekent. Er zijn bijv. allerlei soorten gebeden, van schietgebedjes tot 
officiële formuliergebeden. Het is een goed moment om daar eens bij stil te staan en ook om eens na te gaan 
wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. En wat zijn onze eigen ervaringen? Hoe worden we bepaald door de 
traditie? In het Leerhuis willen we daar dieper op ingaan. Op maandag 20 januari  is er een gezamenlijke 
bijeenkomst in Open Hof. De inloop is vanaf 19.15 uur. (Zie de boekenlegger die is uitgedeeld.) Na afloop 
hiervan bent u van harte welkom in het Leerhuis om zich verder in dit onderwerp te verdiepen. De inleiding 
wordt verzorgd door ds. Anja Matser. Het Leerhuis begint om 20.30 uur.  Alles bij elkaar een avond die u niet 
mag missen.                                      Barend van Wijngaarden 
      ~~~~~~~~~~ 

Ontmoetingsmiddag zondag 26 januari in Open Hof - Ontmoeting met de nieuwe pastores 
Deze middag hopen we van de pastores te horen wat hun belangrijkste inspiratiebronnen zijn voor hun mooie 
werk. Zo vertelde pastor Gerda Martens diep geraakt te zijn door een artikel in dagblad Trouw. Daarin wordt 
gemeld dat David Eubank, een Amerikaanse ex-marinier die met zijn team en gezin het gevaar opzoekt aan de 
frontlinies in Syrië, aan iedereen die hij verzorgt de ongebruikelijke vraag stelt: ’Mag ik voor je bidden?’ En 
niemand weigert. Voor de pauze komen beide rooms-katholieke pastores Gerda Martens en Joost de Lange 
aan het woord. Na de pauze is het de beurt aan dominee Wim in ’t Hout. Van hem hopen we o.a. te horen over 

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


zijn vorige werk als legerpredikant. Leuk om te vermelden is nog dat Dori Heijmans, lid van de rooms-katholieke 
parochie, bij de voorbereiding van deze middag is betrokken. Het belooft een heel interessante middag te 
worden, waarop we dan ook velen van u, zowel van rooms-katholieke als protestantse zijde, hopen te 
ontmoeten. De inloop is om 14.30 uur met een kopje thee of koffie; om 14.45 uur begint de presentatie en de 
middag eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis.     Werkgroep Ontmoetingsmiddagen Open Hof 

~~~~~~~~~~ 

Terugtreden en herbevestiging ambtsdragers 
De wijkkerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Marleen Teeuwen, Alex Barendrecht en Dik Heuvelman 
hebben aangegeven herbevestigd te willen worden voor een nieuwe periode van vier jaar in het ambt van 
diaken (Marleen en Dik) en ouderling (Alex) in onze gemeente. Het is het voornemen om hen in de 
ochtenddienst van 2 februari  te herbevestigen. Tevens zullen die ochtend Maartje Greevenbosch en Piet 
Zuidervaart terugtreden en afscheid nemen van het ambt van ouderling dat zij de afgelopen jaren met veel inzet 
vervuld hebben. De dienst zal worden geleid door onze beide predikanten ds. Fulco Timmers en ds. Wim in ’t 
Hout. Voor eventuele bezwaren of toejuichingen bij de voornemens tot herbevestiging kunt u terecht bij de 
scriba Aria van Ballegoie (scriba@openhof-ommoord.nl). 

~~~~~~~~~~ 

Hij komt eraan: de Concertagenda 2020 van de Stichting Open Hof Muziek. 
Allereerst wensen wij u allen een gelukkig, gezond en wat ons betreft een muzikaal 2020 toe! 
Het eerste marktconcert van 2020 heeft al weer plaatsgevonden; een mooie opmaat naar een serie concerten 
de rest van het jaar. Eind januari is het nieuwe concertprogramma beschikbaar. Dan willen wij weer graag in 
heel Ommoord en misschien in een stukje Zevenkamp onze Concertagenda 2020 in de brievenbussen laten 
glijden. Dit is na de nieuwe regelgeving van de gemeente m.b.t. ongewenste reclame toegestaan. 
Voor de verspreiding hebben wij weer bezorgers nodig. Bent u in de gelegenheid een aantal straten of flats te 
bezorgen dan zouden wij daarmee erg geholpen zijn. Vanaf vandaag kunt u zich voor een of meer straten of 
flats opgeven bij Nico Hof, tel. 010 4551452; bel hem op of schiet hem gerust aan. Hij komt vanaf 20 januari a.s. 
ook langs bij de koren. De concertagenda ligt vanaf zaterdag 1 februari (inloophuis) in Open Hof klaar om op te 
halen. Geeft dat problemen geef dan even een seintje aan Nico (tel. 010 4551452 / 0644316485).  
Als de concertagenda vóór het Marktconcert van de 12e februari is bezorgd zijn wij in onze opzet geslaagd en 
is “heel Ommoord” uitgenodigd. Helpt u mee? Al vast bedankt voor uw medewerking!  
                                           Namens de Stichting Open Hof Muziek, Nico Hof 

~~~~~~~~~~ 

Sacrement van de Bemoediging. 
Tijdens  Eucharistieviering waarin pastor de Lange  voor zal gaan is  op zondag 16 februari  gelegenheid om 
het mooie Sacrament van de Bemoediging in Open Hof te ontvangen, ons koor zal de viering  begeleiden.  Dit 
sacrament was vroeger meer bekent onder de naam Sacrament van de zieken en werd meestal gegeven in de 
laatste levensfase. Nu wordt dit sacrament  van de Bemoediging  gezien als een steun  voor  mensen omdat de 
krachten afnemen in de hoop en het vertrouwen dat het bemoedigend zal zijn voor de tijd die voor hen ligt  
Natuurlijk is dit sacrament nog steeds in de laatste levensfase te ontvangen. Op donderdag 13 februari  is er 
een voorbereidingsmiddag waar ook pastor de Lange zal daarbij aanwezig zijn en leden van de werkgroep. 
U kunt zich aanmelden bij onze telefoonpost  telefoon  4551067 ook kunt u contact opnemen met Gerard den 
Oudendammer  van de pastoraat groep  tel 4212577 wanneer u nog informatie nodig heeft.  

~~~~~~~~~~ 

Klusjesdienst. 
Als u een klein klusje te doen hebt zoals bijvoorbeeld: een lamp vervangen – stekker aanzetten – slot werkt niet 
goed – iets ophangen enz. enz. en u heeft niemand die dat voor u kan doen dan kunt u dit melden bij: 
Egbert van Rossum – tel. 4556557 – of een mail naar: klusjesdienst-openhof@kpnmail.nl. Vervolgens maak ik 
een afspraak om even langs te komen. Dit is geheel kosteloos. Mocht u wel iets willen geven dan wordt dit 
geschonken aan stichting Masakhane.  

~~~~~~~~~~ 
 
 

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 26 januari  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 22 januari 12.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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