
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 47 nr.05 zondag 2 februari 2020.                      
                             
.          
Dienst/Viering 2 februari           
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers en W.in ’t Hout. Aftreden en herbevestiging ambtsdragers  
                                                   Ouderling van Dienst A.van Ballegoie. Kinderdienst en Tienerdienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
               Collecte: 1e Werelddiaconaat Oeganda 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering. Terugkomviering Dopelingen. 

Dienst/Viering 9 februari           
Open Hof Prot. 09.30 u. A.de Kuiper. Ouderling van Dienst E.van Rossum.Geen Kinderdienst(Kliederdienst)  
                                                                                                                       Oec.Senioren Koor Open Hof.                                                                                                                                                                                                                                
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. T.van Os en L.Kornet Communieviering .     
 Prot. 14.00 u.  Kliederdienst.                                                                                                                                   

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

Collecte in de dienst van half tien | werelddiaconaat Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door 
de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk 
van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 
landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld 
in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee 
krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, 
planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en 
natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en 
overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. 

~~~~~~~~~~ 

zo’n engel doet je wel wat... 
In het Leerhuis Woord & Beeld gaat het dit jaar over engelen. Tijdens de advent zagen we hen bezig als de 
boodschappers van het licht. Maar de Bijbel is ook in dit opzicht een verrassend boek. Want er komen engelen 
in voor die niet zozeer iets zeggen maar doen. En wat ze doen, is vaak beslissend in het leven van de personen 
in het verhaal. We zullen op 4 februari enkele bekende verhalen over doe-engelen bespreken. We zullen lezen 
hoe ze ingrijpen op een beslissend moment (Abraham), je plannen bijsturen (Hagar), soms zelfs het gevecht 
met je aangaan (Jakob). Maar we beleven ook de verrassing van een niet zo bekend verhaal, waarin heel 
verschillend op de komst van een engel wordt gereageerd: door de man heel angstig, door zijn vrouw nuchter 
en verstandig. Wilt u voor uzelf een tipje van de sluier oplichten, lees dan eens hoofdstuk 13 van het bijbelboek 
Rechters (of als u wilt: Richteren). Zoals gebruikelijk gaan we zien hoe illustraties de engelen voor kinderen (en 
volwassenen) weergeven. We laten ons ook verrassen door bekende en minder bekende kunstwerken over 
dergelijke doe-engelen. U bent van harte welkom op dinsdag, 4 februari om 20.00 uur in Open Hof. Het 
programma is ook interessant als u vorige keer verhinderd was.  
                         Namens de werkgroep Woord & Beeld: ds. Jan Willem Doff, Elsa de Groot en Louis Vermeulen. 

~~~~~~~~~~ 

Concertagenda’s 2020 Stichting Open Hof Muziek … 
Ze zijn onderweg. Al een groot deel van de agenda’s heeft een bezorger gevonden en daarmee een 
brievenbus. Er ligt in Open Hof nog een flink aantal dat een bezorger zou willen hebben. Heeft u gelegenheid 
om te bezorgen, neemt u dan gerust een stapel mee. Agenda’s klaar ….. bezorgen maar!  
Hartelijk dank voor de medewerking, we zijn er blij mee!                                       Nico Hof 

~~~~~~~~~~ 

Sirkelslag YOUNG (vrijdag 7 feb. 19.00u) 
Het spectaculaire spel Sirkelslag YOUNG is een spel dat door heel Nederland tegelijk wordt gespeeld. 
Sirkelslag YOUNG spelen wij samen tegen duizenden andere jongeren in Nederland. Online staan wij in 
verbinding met elkaar. Sirkelslag komt aan op creativiteit, samenwerking en doorzettingsvermogen. Vanuit een 
plek ergens in Nederland worden de vijf nu nog onbekende opdrachten uitgelegd. Op de website 
www.sirkelslag.nl kun je diverse filmpjes bekijken over het spel. We hopen dat jullie je ook opgeven en zo de 
rest van Nederland zullen verslaan. Dit mag je niet missen, geef je dus op! Voor: 12 t/m 16 jarigen 
Wanneer: vrijdag 7 februari, 19:00 uur inloop, om 19.30 uur start van het spel in Open Hof. 
Contactpersoon: Fulco Timmers (fjtimmers@openhof-ommoord.nl, telefoon: 06-13531786). 

~~~~~~~~~~ 

 

 

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


 

Wijziging spreekuur pastor de Lange. 
Het spreekuur van Pastor de Lange is voortaan op maandagochtend van 10.00 – 11.00 uur. 

~~~~~~~~~~ 

Kliederkerk, save-the-date: zondag 9 februari 2020 Kliederkerk. 
Een bijzondere plek voor kinderen van  0-12 jaar en (groot)ouders. Kliederkerk is voor alle kinderen en 
(groot)ouders: al dan niet-kerkelijk, Rooms Katholiek, Protestant, of alles wat daar tussenin zit of niet in een 
hokje te vatten is.  Kliederkerk is vrij: kinderen kruipen of lopen rond, knutselen en kliederen. Tegelijk biedt het 
inhoud. Een goed verhaal. Muziek. Knutselen. Proefjes. Samen eten. Het is een feest! Save-the-date:  
zondag 9 februari is er tussen 14.00u en 16.00u weer een nieuwe Kliederkerk!      Ds. Fulco Timmers                                                                                                                     
                                                                            ~~~~~~~~~~ 
                                                                     Bloemengroet vanuit de gemeente 
Zoals in de dienst van afgelopen zondag is aangekondigd wordt de bloemengroet voortaan tweewekelijks aan 
een gemeentelid gebracht. Mocht u iemand willen ‘kandideren’ voor deze attentie vanuit de gemeente kunt u dit 
doen op bloemengroet-pkn@openhof-ommoord.nl. namens de pastoraatsgroep,  
                                                                                              Eelco van der Brug 0623597174 

~~~~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof 
In poëzie is er soms ernst en soms luim. De ernst grenst soms aan meditatie, aan diepzinnigheid. We komen 
die tegen in de poëzie van Huub Oosterhuis, die we soms ook zingen. Een ander is de Engelse dichter Eliot, 
wiens naam we in Ommoord kennen. Een Nobelprijswinnaar die christen werd en over aswoensdag schreef. In 
‘Angsten voor een ander land’ komen we in het heden terecht. Wat de luim betreft zijn er gedichten als ‘Aanbod’ 

van Joke van Leeuwen en ‘Er was een tijd’ van Kira Wuch. En wat is er mooier om af te sluiten met een 

gedicht van Marinus van den Berg over hoe kleurrijk wij als mensen mogen zijn. Al met al 
een boeketje poëzie voor een boeiend en inspirerend samenzijn. Ieder is van harte welkom in 
Open Hof op dinsdagmorgen 11 februari  Vooraf drinken we een kopje koffie. We beginnen om 10.00 uur 
voor ruim een uur dichtkunst.                                                         Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~ 

Jonge tenor op Marktconcert 
Tjerk Bakker, tenor, is de solist op het Marktconcert van 12 februari. Hij zong, o.a. in Open Hof, enkele jaren 
geleden als koorlid Händel’s Messiah en werd zo gegrepen door het zangvirus dat hij hoofdvak Solozang aan 
het Utrechtse Conservatorium ging studeren. Daar is hij nu derdejaars student bij Selma Harkink. 
In december zong hij al diverse solo-aria’s in een Messiah-uitvoering. Met Willem Blonk als begeleider is daaruit 
ook op het Marktconcert iets te horen. Verder zingt Tjerk Bakker muziek van Fauré (o.a. Pie Jesu), liederen van 
Hugo Wolf en tot slot twee barok-aria’s in het Italiaans. Willem Blonk speelt als intermezzo aan de vleugel het 
Rondo in C op. 51 nr. 1 van Beethoven. De entree is vrij, de tijd: 11.00 uur. Welkom! 

~~~~~~~~~~ 

Musical Jona in één dag – je kunt nog meedoen! 
Inmiddels hebben al meer dan 50 kinderen zich opgegeven om te schitteren in de Musical Jona op zaterdag 7 
maart in de Goede Herderkerk. Er kunnen in totaal 120 kinderen meedoen, dus er is nog plek voor meer 
deelnemers! Heb je je nog niet opgegeven of heb je vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes om mee te vragen 
– gewoon doen! Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen meedoen en zeker voor de bovenbouw-groepen is er nog 
plek. En (groot)ouders, willen jullie bevriende (groot)ouders op deze voorstelling attenderen? Kinderen die twee 
jaar geleden hebben meegedaan vonden het een onvergetelijke ervaring. Wil je meedoen met deze bijzondere 
musical en deze leuke dag, stuur dan snel een mailtje aan jonamusical1dag@gmail.com. 
Meedoen kost € 3,00 – daarvoor krijg je ook gelijk twee toegangskaartjes 

~~~~~~~~~~ 
 

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 9 februari  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 5 februari 12.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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