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Dienst/Viering   29 maart Vierde zondag van de 40 – dagen tijd.          
Open Hof Prot. 09.30 u. F. Timmers via KerkTV 
 R.K.  11.15 u. Viering via KerkTV   
   

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

Alle kerkelijke activiteiten in Open Hof zijn afgelast. 
~~~~~~~~~~ 

Viering 9.30 u 
Ook deze zondag (29 maart) zal er op de gebruikelijke PKN-tijd (9.30u) een viermoment verzorgd worden 
waarbij ds. Fulco Timmers zal voorgaan, mee te beleven via KerkTV. Het is de 5

e
 zondag van de 40-dagen tijd. 

Deze zondag is verbonden met Psalm 43, met name met de eerste zin: ‘Verschaf mij recht’. In deze 
verwarrende tijd spreekt ook deze zin (uit vers 3) ons aan: ‘Zend uw licht en uw waarheid’ – dat die ons mogen 
leiden. In de muziek zal Psalm 43 als rode draad door de dienst terugkomen. Net als afgelopen zondag zal er 
ook aan gedacht worden hoe kinderen mee kunnen vieren. Voorbeden kunnen gedeeld worden via het 
mailadres voorbede@openhof-ommoord.nl. 

~~~~~~~~~~ 

Viering 11.15 u 
Elke zondag om 11.15 uur het team de eucharistie vieren in de Open Hof in Ommoord maar in besloten kring. 
Deze viering kunt u volgen via internet. U kunt daarvoor deze link gebruiken:   
http://www.openhof-ommoord.nl/kerktelefoonkerkdienstgemist/ en daar verder klikken op  de link “Kerkelijk 
Centrum Open Hof Ommoord te Rotterdam”  
U kunt uiteraard ook op zondagen op TV de eucharistie volgen op NPO 2 

~~~~~~~~~~ 

Lockdown ? Wake up ! 
Het kerkgebouw Open Hof is gesloten, maar de website van Open Hof is altijd open. En de gemeenschap rond 
Open Hof niet minder. Daarom hebben we een speciale pagina op de website www.openhof-ommoord.nl 
geopend, waar de mensen van Open Hof berichten kunnen plaatsen om elkaar te bemoedigen, tips te geven, 
ervaringen te vertellen.   De pagina heet Lockdown ? Wake up !   Als u of je het nog niet wist, zoek hem op, 
lees, kijk, luister en doe mee !  De pagina is voor alle leeftijden ! 
Reageren en inzenden is heel eenvoudig: een mailtje naar gesprek-openhof@outlook.com. 

~~~~~~~~~~ 

Extra mededeling bij het communiqué van 18 maart 2020 
In deze tijd waarin we helaas fysiek afstand moeten houden is het juist goed om verbonden te blijven via de 
sociale media en vooral ervaringen met elkaar te delen. Het team heeft daarom het initiatief genomen voor een 
dropbox waarin ieder zijn of haar ervaringen met deze situatie kan neerleggen en dat van anderen kan lezen. 
De dropbox is te vinden op de website van de parochie via deze link: http://christoffelparochie.nl/index.php/14-
christoffel-nieuws/685-deel-je-ervaringen-dropbox  en kan met eigen ervaringen worden gevuld via het centraal 
parochiesecretariaat per mail: secretariaat@christoffelparochie.nl of via Facebook. 
Hopelijk kunnen we elkaar zo bemoedigend en ondersteunend door deze moeilijke situatie heen helpen. 
Pastor Huub Flohr, namens het pastoraal team  

~~~~~~~~~~ 

De Corona-crisis raakt ons helaas allemaal. 
Wilt u hierover praten met iemand van de Open Hof, dan is er goed nieuws. Wij hebben een telefoonpost.  
Het nummer is 06-21547020, bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het oude nummer is tijdelijk niet in gebruik.  Aarzel niet en bel. Er zit een team van vrijwilligers met een 
luisterend oor voor u klaar. Ook kunt u gebedsintenties en mededelingen doorgeven. 
Volg de berichten van de telefoonpost verder op de site van de Open Hof. 
Contactnummers zijn die van Dori Heymans 06-18873768 en Hans Ros 06-55568603. 

~~~~~~~~~~ 

Hulp vanwege coronavirus 
Een groep mensen uit onze beide geloofsgemeenschappen gaat contact zoeken met mensen in Ommoord, die 
door de maatregelen tegen de coronacrisis in problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld senioren die nu niet meer 
zelf hun eigen boodschappen kunnen doen, mensen die niemand hebben aan wie ze hulp kunnen vragen, of 
die behoefte hebben aan een luisterend oor. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van dit 
diaconale werk. Voor informatie Bart Starreveld (0643887737 ) en Hans Ros (0655568603). 
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Kerken gaan klokken luiden als teken van hoop tijdens coronacrisis 
Rotterdam - De komende drie woensdagavonden (18 en 25 maart en 1 april) zullen kerken in Rotterdam en ook 
andere steden de klokken luiden van 19.00 tot 19.15 uur.  Zie ook www.klokkenvanhoop.nl  
Veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Normaal worden deze plekken door veel mensen 
gebruikt als plaatsen waar eendracht en hoop een thuis heeft. Om deze hoop te verkondigen gaan dus elke 
woensdag de klokken luiden. Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als 
teken van verbondenheid en solidariteit. 

~~~~~~~~~~ 
 
God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit 
virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun 
werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder 
van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van 
ons 
bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus onze Heer. 
Amen. 

 
 
 
  
O goede Moeder Maria, 
Wij geloven in uw zorg, 
in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw 
Zoon.  
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u  
en wij vragen door U aan de Heer:  
Bevrijd ons land en de wereld van de Corona-
epidemie,  
genees en sterk de zieken  
en zegen hen die zorg voor hen dragen.  
Geef wijsheid aan onze bestuurders  
en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen  
om ons geloof te vieren.  
Bevrijd ons van onrust en angst,  
verlicht ons in pijn en verdriet.  
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten, 
 geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,  
geef ons licht waar het donker is.  
Maria, bescherm ons en onze dierbaren, 
 geef ons overgave aan de wil van de Vader  
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen. 
pastor Rita Schoolenberg.  

 
~~~~~~~~~~ 

 
 
De Telefoonpost:  
Op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur bereikbaar voor wie behoefteheeft aan een luisterend oor en ook  
voor het doorgeven van mededelingen . Het telefoonnummer is voorlopig 06 21547020  
Doorgeven van kerkelijke boodschappen: 
Zoals opgave van doop,huwelijk etc. voor de RK naar secretariaat@christoffelparochie.nl. Bij acute pastorale 
zorgen het melden van overlijden telefoonnummer 06 13803332 
Kerkelijke boodschappen voor de PKN, zoals doop en huwelijk kunnen worden doorgegeven aan  
Ds.F. Timmers via tel. 0613531786 of ds@fulcotimmers.nl .  
Uitvaarten van PKN-leden kunnen worden doorgegeven aan ds. W. in’t Hout via tel. 0611592832  
of wim.inthout@gmail.com 

~~~~ 
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 5 april  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 1 maart 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                           
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Creatief collecteren in Coronatijd 
Alle eerste aandacht ging afgelopen tijd uit naar het omzien naar elkaar en naar de voortgang van het evangelie 
en het gaande houden van de lofzang. Nu dit gelukkig op vele manieren vorm krijgt - al blijft het soms behelpen - 
is het goed om ook na te denken over creatief collecteren. Niet omdat het in de kerk blijkbaar weer over geld 
moet gaan, maar omdat de ‘dienst der offerande’ wezenlijk is voor de eredienst. Voor de zegen spreken we 
onze gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de ‘dienst van de dankbaarheid’. Geloven is ook heel 
concreet. Wij doen dat o.a. door het geven van geld voor onze lokale geloofsgemeenschap en voor allerlei 
projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver weg. De nood in de wereld is immers groter dan de 
zorgen van de lokale geloofsgemeenschap.  

Om creatief te kunnen collecteren in deze Corona tijd zijn wij allerlei mogelijkheden aan het onderzoeken. Voor 
nu willen wij u vragen uw bijdrage over te maken naar:  
 
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord 
 

Uw bijdrage zal dan 50/50 verdeeld worden over de volgende collectedoelen: 
Collectedoelen 29 maart 2020: 

- 40 dagen tijd – werelddiaconaat Ghana  
- Instandhouding erediensten 

           Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

 


