
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 47 nr.20 zondag 17 mei 2020.                 
                                    
Dienst/Viering  17 mei            
Open Hof Prot.  09.30 u. F.J.Timmers – Viering via KerkTV  
                                             Collecte: 1e collecte bc Regenboog Amsterdam 2e collecte Instandhouding          
                                                                                                                                                             Erediensten  
 R.K.  11.15 u. Pastorale Team - Eucharistieviering via KerkTV   
 

Dienst/Viering  21 mei – Hemelvaart. 

         R.K.  11.15 u. Pastorale Team - Eucharistieviering via KerkTV           

Dienst/Viering  24 mei           
Open Hof Prot.  09.30 u. F.J.Timmers – Viering via KerkTV  
                                             Collecte: 1e collecte Werelddiaconaat Oeganda 2e collecte Instandhouding  
                                                                                                                                                         Erediensten  
 R.K.  11.15 u. Pastorale Team - Eucharistieviering via KerkTV   
 

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

Medelingen voor het weekbulletin van 24 mei inleveren voor woensdag 20 mei 12.00 uur ! 

 

Weekbulletin thuis bezorgd? 
Weet u iemand die graag het weekbulletin leest maar geen computer heeft? Geeft u dan naam en adres aan mij 
door dan zorg ik dat iedere week bij hem/haar het weekbulletin bezorgd  wordt gedurende de corona crisis. 
Egbert van Rossum - 010 4556 557 of egbertvanrossum@kpnmail.nl 

~~~~~~~~~~ 

Diensten juni/juli, tijdstip Pinksteren 11.15 uur. 
Voor de periode tot en met 31 mei hebben wij de afweging gemaakt om zoveel mogelijk zelf de diensten in 
Open Hof te verzorgen. Dit zodat in deze verwarrende tijd er zoveel mogelijk een eigen voorganger voorgaat. 
Voor de maanden juni en juli hebben we dezelfde afweging gemaakt. Dit betekent dat zondag 14 juni Fulco zal 
voorgaan en zondag 5 juli Wim. Zondag 21 juni blijft ds. Lourens de Jong ingeroosterd, omdat wij allebei dan 
verhinderd zijn. Daarbij dachten we dat als Noordrand-collega ook hij in enige mate “eigen” is. 
Tot slot is over het tijdstip van de Pinksterdienst (31 mei) wat onduidelijkheid ontstaan. Deze oecumenische 
viering zal die morgen om 11.15u beginnen. Uiteraard weer mee te beleven via KerkTV en Kerktelefoon. 
                                                                                                                  Ds. Fulco Timmers en ds. Wim in’t Hout 

~~~~~~~~~~ 

Creatief collecteren in Coronatijd 
Mooi dat het collecteren in de coronatijd op deze wijze toch kan doorgaan. De collecten van afgelopen zondag 
hebben wederom geleid tot ca. € 350 aan stortingen op de rekening van de wijkdiaconie.  
Ook deze week willen wij weer op deze wijze aandacht vragen voor de doelen van zondag 17 mei: 
De Regenboog Amsterdam - Instandhouding van de erediensten 
Wij willen 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 collectedoelen, tenzij u een andere 
instructie bij de overboeking vermeldt.                  Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

~~~~~~~~~~ 

De Regenboog 
De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische 
problemen hebt, dakloos bent, drugs gebruikt of schulden hebt. Zij stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf 
te halen. De Regenboog Groep ondersteunt mensen in sociale armoede met vrijwillige maatjes en buddy’s, 
inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; 
van mens tot mens. 

~~~~~~~~~~ 

Creatief collecteren in Coronatijd RK Dienst 
Het zijn nu hele rustige tijden op straat, in de winkels en eigenlijk overal. Ook in de Open Hof 
worden de vieringen alleen nog maar gedaan in het bijzijn van de pastores en kunnen deze diensten 
alleen maar gevolgd worden via de Kerk-TV. Dit betekent ook dat de gebruikelijke collecten zijn weggevallen 
omdat de mandjes niet meer rondgaan. Omdat deze collecten een belangrijke brom van inkomsten zijn voor 
onze parochie willen wij u de tip meegeven dat u ook wekelijks of anders periodiek uw gulle gift kun overmaken 
op de bankrekening NL93 INGB 0002 8445 23 t.n.v. het RK Vicariaat Ommoord-Zevenkamp. 
Uiteraard helpt u ons daarmee de kerk in stand te houden. Op voorhand onze dank! 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
mailto:egbertvanrossum@kpnmail.nl


~~~~~~~~~~ 

Telefoonpost 0621547020 
Zoals u al wellicht al weet is er een telefoonpost. Deze is nog steeds in gebruik. Dus als u zich alleen voelt, of 
uw verhaal kwijt wilt mag u altijd bellen. Het nummer is 0621547020 en is iedere dag bereikbaar van 10.00 tot 
16.00 uur. Voor hulp bij boodschappen doen of medicijnen afhalen kunt u ook Buurtwerk bellen . Dat nummer is 
0104553799. Gebedsintenties kunt u ook mailen naar telefoonpostoz@gmail.com  
Voor U allen een goede gezondheid en aarzel niet om te bellen als het nodig is. 

~~~~~~~~~~ 

Rozenkrans bidden in de meimaand 
Het bidden van de rozenkrans is een oud en goed gebruik in de maand mei. De maand waarin we speciaal 
Maria een plaats geven in ons gebedsleven. Sinds jaren is dit de gewoonte in de Maria Koningin; sinds een 
paar jaar ook in Open Hof. Overigens niet alleen in de meimaand, maar ook in oktober. Sinds dit jaar zou het 
ook in de St. Joseph een plaats krijgen in de meimaand. Maar voor al die ‘gebedskringen’ zijn ook de 
maatregelen in verband met het coronavirus van kracht. En die nemen we serieus! Het ‘rozenkrans-bidden’ is 
daarom ook via de KerkTV van Open Hof:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/517. Op de dinsdagen 5 mei, 12 
mei, 19 mei en 26 mei om 19.00 uur zal de rozenkrans gebeden worden door één van de pastores en wordt dit 
uitgezonden. Van harte uitgenodigd om mee te bidden! Op datzelfde moment, of een later tijdstip. 
Met hartelijke groet, namens het pastorale team, Rita Schoolenberg, pastoraal werker 

~~~~~~~~~~ 

Eindexamens 
Elk jaar krijgen de - aan ons bekend gemaakte- jongeren die examen gaan doen een bemoediging en worden 
bezocht nadat de resultaten bekend zijn geworden. Dit jaar gaat dat allemaal wat anders. En toch.....willen we 
deze jongeren graag aandacht geven, want het afsluiten van de middelbare schooltijd is een markant moment. 
Dus: ben jij één van hen, is uw kind of kleinkind degene die examen doet, op geheel unieke wijze dit jaar 
vanwege het coronavirus, meldt het dan! Wij zullen -op afstand- meeleven en als het kan…in nabijheid komen 
feliciteren!! Naam, adres vermelden…. Maar….geef het door: paulaemmen@gmail.com - 
pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl óf via: 06-17086073 - secretariaat@christoffelparochie.nl óf via: 
010-3038871.                                                                                    Rita Schoolenberg, pastoraal werkster 

 
 

De Telefoonpost: Gedurende de Corona crisis 7 dagen per week bereikbaar van 10.00 - 16.00 uur voor 
wie behoefte heeft aan een luisterend oor en ook voor het doorgeven van mededelingen. Het telefoonnummer 
is voorlopig 06-21547020  
Doorgeven van kerkelijke boodschappen voor RK: 
Zoals opgave van doop, huwelijk enz. naar secretariaat@christoffelparochie.nl.  
Bij acute pastorale zorg en het melden van overlijden telefoonnummer 06-13803332 
Doorgeven 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. 06-1592832 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 24 mei  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 20 mei 12.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl    
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