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Dienst/Viering 6 januari
Open Hof
Prot. 09.30 u. A.de Kuiper. Ouderling van Dienst B.Cox.
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. W.Bekedam. Eucharistieviering
Dienst/Viering 13 januari
Open Hof
Prot. 09.30 u. J.G.Amesz. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Kinderdienst.
Collecte: 1e bc. de Buren 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering. R.K.Koor Open Hof.
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Nieuwjaarsreceptie PKN Rotterdam-Noordrand.
Op maandag 7 januari zal de Nieuwjaarsreceptie van de Algemene Kerkenraad van PKN RotterdamNoordrand dit keer gehouden worden in het Kerkelijk centrum Open Hof. Inloop is vanaf 19:30 uur en het
programma begint om 20:00 uur, met o.a. een voordracht in het kader van de duurzaamheid door dr. Arjen de
Vries. Voor verdere bijzonderheden kijkt u naar de officiële uitnodiging aan de prikborden of in de folder-molen
(daaruit mag u een exemplaar meenemen). Piet Zuidervaart – Anneke van Wijngaarden – Egbert van Rossum
~~~~~~~~~~
Laatste oproep: Heel Ommoord bakt.
Zoals u weet is de nieuwjaarsreceptie van de PKN Noordrand dit jaar in Open Hof en wel op maandag 7
januari. Een boeiend programma met o.a. een lezing van Arjen de Vries over schoon drinkwater voor ieder
mens. We willen ons beste beentje voorzetten hier in Ommoord en we zoeken bakkers om een heerlijke cake
en/of boterkoek te bakken. U heeft nog even de tijd maar geeft u het wel vast door aan Egbert van Rossum tel.
010-4556557 of per mail: egbertvanrossum@kpnmail.nl.
~~~~~~~~~~
Poëzieochtend in Open Hof
Het begin van het nieuwe jaar nodigt uit om over verleden, heden en toekomst na te denken. We doen dat aan
de hand van gedichten van Dorothee Sölle, Okke Jager en Huub Oosterhuis. Ook Judith Herzberg komt langs
met een gedicht over de naaste. Bij elkaar weer voldoende stof om samen over na te denken en te bespreken.
Ieder is van harte welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 8 januari. We beginnen om 10.00 uur voor ruim
een uur dichtkunst.
Barend van Wijngaarden
~~~~~~~~~~
Oproep
Zoals de meeste mensen weten is er in de Bethelkapel in Den Haag een dag en nacht doorlopende kerkdienst
gaande voor de kinderen van de Armeense familie Tamrazyan (en de 40 andere vluchtelingenkinderen in
Nederland, die met uitzetting bedreigd worden). Ik heb onlangs in de Haag meegevierd in een aantal van deze
diensten en ben zeer onder de indruk geraakt van de gastvrijheid van de kerk en de betrokkenheid van mensen
uit allerlei plaatsen in Nederland, die aan deze estafette meedoen. Ik heb besloten om ook een uur te vullen in
de Bethelkerk, maar een ‘onemanshow’ moet het niet worden, vandaar dat ik graag mensen uit Open Hof wil
meenemen om samen met mij als voorganger invulling te geven aan dat uur. Je moet ergens beginnen, dus ik
heb in het rooster mijn naam gezet bij maandag 14 januari van 12.00 – 13.00 uur. Met mensen die ervoor
voelen mij te vergezellen wil ik graag onze inbreng doorpraten op dinsdag 8 januari, ’s morgens van 10.00 –
11.00 uur in Open Hof. Ook als deze laatste datum niet zou schikken is dat geen probleem, dan praten we je bij
op een ander moment voor we naar Den Haag gaan. Uiteraard kan er voor de geplande datum een ‘doorbraak’
in de zaak komen en daarmee een einde aan deze marathonkerkdienst. Maar zover is het nog niet. Ik hoop dat
er mensen in Open Hof zijn, die net als ik door de situatie geraakt, mee willen doen. Dan hoor ik het graag.
Guus Koelman, tel 0620016822 of email: gakoelman@gmail.com
~~~~~~~~~~

Nieuwjaars-Marktconcert In Open Hof
Op woensdagmorgen 9 januari zal Willem Blonk zijn Nieuwjaars-Marktconcert geven. Hij gaat de uitdaging
aan om muziek ten gehore te brengen van componisten die in de jaren ’19 geboren zijn. Daar zit bijvoorbeeld
Mozarts vader Leopold bij, geboren in 1719. Een eeuw eerder al komen we bij de Noord-Duitser Matthias
Weckmann, een vrije geest die zijn fantasie alle ruimte gaf. In 1919 werd Leif Kayser en in 1819 Franz van
Suppé geboren. Op de meeslepende klanken van zijn beroemde ouverture ‘Dichter und Bauer’ gaat u met veel
Schwung het nieuwe jaar in. Het concert begint om 11.00 uur en duurt een goed half uur. De entree is vrij, met
collecte aan de uitgang. Welkom!
~~~~~~~~~~
Nieuwe Liefde Film op 13 januari: 127 hours
Op 13 januari om 19:30 uur wordt in Open Hof de film ‘127 hours” van Danny Boyle vertoond. Deze film is
uitgezocht bij het thema ‘Breek mij open, geef mij vleugels’ van de Nieuwe Liefde Viering van 2 december jl.
Deze biografische film vertelt het verhaal van Aron Ralston (bergbeklimmer) die, nadat er een rotsblok op zijn
arm is gevallen, klem komt te zitten in een kloof. Omdat hij aan niemand heeft verteld dat hij naar de canyons
van Utah is gegaan, is er weinig hoop op redding. Gedurende vijf dagen vecht Aron met de elementen en zijn
eigen demonen. Zijn wil om te blijven leven geeft hem kracht en energie om een belangrijke beslissing te
nemen. Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met anderen bij een drankje. De avond duurt
tot ca 21:30 uur. Toegang 3 euro (inclusief consumptie). Edith van Dam en Marleen Teeuwen.
~~~~~~~~~~
Week bulletin als eerste lezen?
Veel mensen weten niet dat het weekbulletin op woensdag naar u gemaild kan worden als u zich hebt
ingeschreven. Hoe werkt dat? U gaat naar de website van Open Hof : https://www.openhof-ommoord.nl/
- dan onder het kopje actueel staat als eerste het weekbulletin.. Als u dit aanklikt ziet u de mogelijkheid om u
zelf op te geven om het week bulletin online te ontvangen. U leest het als eerste en bespaart ook papier
hiermee.
Redactie Weekbulletin – Egbert van Rossum
~~~~~~~~~~

Klusjesdienst: opgeven bij Egbert van Rossum – tel.4556557 – email: klusjesdienst-openhof@kpnmail.nl
De Telefoonpost 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.
Telefoon 010 455 10 67.
Stichting Werkgroep Zonder Naam: NL96 INGB 0007 6094 94 t.b.v. de armoedebestrijding.
Vertrouwenspersoon: Claus Weggeman; Ditty Straatman; Renske Polhuys
Tel. secr. 010 - 4202426, 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 13 januari inleveren in een Word document – als bijlage - vóór
woensdag 9 januari 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl

