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Dienst/Viering 17 februari
Open Hof
Prot. 09.30 u. G. Koelman. HA. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Open Hof Cantorij.
Kinderdienst.
Collecte: 1e Avondmaalscollecte 2e Noodhulp Ethiopië 3e Instandhouding
Erediensten
R.K. 11.15 u. R.Schoolenberg. Woord- en Communieviering.
Prot. 19.00 u. M.Kollenstaart. Welkom Open Deurdienst. Ouderling van dienst M.Greevenbosch
Thema: “Ruth de migrant”
Collecte: Evangelisatie - Deurcollecte: instandhouding Erediensten.
Koor:
Chr. Mannenkoor Prins Alexander o.l.v. Arjan Breukhoven.
Orgel:
Matthijs Breukhoven
Dienst/Viering 24 februari
Open Hof
Prot. 09.30 u. J.W.Doff. Ouderling van Dienst B.Wijgand. Kinderdienst.
Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering.
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Collecte in de dienst van half 10
De Avondmaalscollecte is vandaag bestemd voor het ZWO-project Kenia. Dit project, geïnitieerd door de
Fonteinkerk maar gedragen door de gehele Noordrand, is tweeledig en bestaat uit een jongerenreis naar Kenia
(door de jongeren zelf door sponsoring te bekostigen) en een meerjarige financiële sponsoring van een
organisatie in Kenia die ter plaatse projecten uitvoert. Het project is nog in opstartfase en zodra wij over meer
informatie beschikken wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wij zijn echter van mening dat samenwerking met
de Noordrand de betrokkenheid en het succes voor dit project vergroot, en bevelen de collecte van harte bij u
aan.
~~~~~~~~~~
Avondmaal looproute
U heeft het kunnen lezen in het decembernummer van het Open Hof Nieuws : vanaf vandaag gaan we ook in
de protestantse dienst via het middenpad naar voren voor brood en wijn of druivensap, en langs de zijkanten
terug naar onze plaats. Voor u die in het muurvak zit : de cantorij gaat u vandaag voor
~~~~~~~~~~
Kliederkerk zondag 17 februari 2019 – Met heel je hart!
Vandaag van 16.00u – 17.30u is er weer Kliederkerk in Open Hof. De liefde! Je kunt er op Valentijnsdag bijna
niet omheen. Liefde is: bossen rozen, een romantisch diner of een kaartje. Jezus vertelt ook een bijzonder
verhaal over de liefde, over twee onbekenden die elkaar helpen. Nieuwsgierig? Beleef het mee bij de
Kliederkerk in Open Hof! We sluiten af met een (warme) maaltijd, die we zoals gebruikelijk voor elkaar
meenemen. Opgeven van tevoren is fijn. Dit kan via de mail of app bij Amalia (kliederkerk.openhof@gmail.com)
of Fulco (06-13531786). Wij hopen van harte dat je er dit keer bij kan zijn!
Het Kliederkerkteam
~~~~~~~~~~
Welkom Open Deur/Zangdienst vanavond om 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere dienst, waarin ds Marien Kollenstaart uit Nesselande
voorgaat. Thema: 'Ruth, de migrant' n.a.v. lezingen uit het Bijbelboek Ruth. Laat u verrassen door de bijzondere
uitleg van deze 'nieuwe' gastpredikant in Open Hof. (Zie ook de aankondiging in Open Hof Nieuws en op de
website van Open Hof) Het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander o.l.v. Arjan Breukhoven ondersteunt de
zang en organist is Matthijs Breukhoven. Samenzang vanaf 18.45 uur met bekende en geliefde liederen.
Mis het niet! Welkom! Taakgroep Eredienst en Werkgroep Evangelisatie.
~~~~~~~~~~
Het Leerhuis, over boeiende achtergronden ….
De geschiedenis van het christendom is niet los te zien van het jodendom. Er is een tweespalt ontstaan die alle
eeuwen heeft voortgeduurd met alle gevolgen van dien. De tweede wereldoorlog was ook wat dat betreft een
dieptepunt. De protestantse kerk heeft in haar grondslagen opgenomen dat er een ‘onopgeefbaar verbond’ met
Israël. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat was de bedoeling van Paulus in Romeinen 9? Het is een onderwerp
waarover gemakkelijk meningsverschillen ontstaan. Maar het is ook een belangrijk thema, waar we niet omheen
kunnen en zeker ook een onderwerp voor het Leerhuis.U bent op de maandagavond 18 februari weer van
harte welkom in Open Hof. Aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt, zoals gewoonlijk, verzorgd door ds. Anja
Matser.
~~~~~~~~~~

Marktgesprek met Open Deur
Deze maand is het onderwerp van ons gesprek de Jacobsladder. Wie kent niet het verhaal van Jacob die
droomt van een ladder tussen hemel en aarde met daarop engelen die naar boven klimmen naar beneden
afdalen? Wat moeten we met dit verhaal? Wat heeft het ons nog te zeggen? Hoe kan het dat Jacob, de
bedrieger, en God zo dicht bij elkaar komen? Al vele jaren is er maandelijks een gesprek over een onderwerp
van het maandblad Open Deur. (zie ook: www.open-deur.nl) Omdat niet iedereen meer een abonnement heeft,
zijn er extra exemplaren van het blad aanwezig. In het prachtig uitgevoerde tijdschrift komt het onderwerp op
veel manieren aan de orde en geeft ons voldoende stof voor een gesprek. Dit samenkomen onder het genot
van een kopje thee of koffie is op woensdagmorgen, vandaar de naam Marktgesprek. U bent van harte welkom
op woensdag 20 februari in Open Hof. Het gesprek is van 10.00 uur tot 11.00 uur. Barend van Wijngaarden
~~~~~~~~~~
Gitarist en organist spelen samen in Open Hof
Op zondagavond 24 februari spelen gitarist Martin Boek en organist Willem Blonk samen een lichtvoetig en
onderhoudend programma. Beiden studeerden gelijktijdig aan het Koninklijk Conservatorium. Ze vormen nu, dik
30 jaar later, een kersvers duo! Een combinatie van instrumenten die in Open Hof nog nooit te horen was.
Samen vertolken zij werk van Giuliani, Boccherini en ‘hét’ gitaarconcert van Vivaldi. Verder spelen beide musici
diverse soli: van Bach een Trio op orgel en delen uit een luit-suite op gitaar. Verder ook Engelse en Zuidamerikaanse muziek, waarbij het orgel zich van een verrassend lichte kant laat horen. Het concert duurt van 19
– 20.15 uur. Entree vrij, collecte bij de uitgang.
~~~~~~~~~~
Sociale leer van de kerk: onze best verborgen kerkelijke schat
De sociale leer van de katholieke kerk wordt vaak de best verborgen schat van de kerk genoemd. Op deze
bijeenkomst in het kader van Vorming & Gesprek zowel voor mensen die in de afgelopen jaren tot de kerk zijn
toegetreden, maar ook voor parochianen die zich op het gebied van de diaconie actief inzetten en voor alle
belangstellenden zullen we ons bezighouden met het feitelijk tot stand komen van de sociale leer van de kerk,
wat deze leer inhoudt en hoe deze zich concretiseert in onze huidige tijd. Ook gaan we dieper in op de vraag
wat het verband is tussen geloof en maatschappelijk handelen. Plaats: St. Paulus’ Bekering, Merellaan 350
Capelle ad IJssel; Tijd: woensdag 27 februari 20.00 -22.00 uur. Wilt u zich voor deelname aanmelden bij het
parochiesecretariaat: secretariaat@christoffelparochie.nl of 010-3038871? Pastor Huub Flohr
~~~~~~~~~~
Wereldgebedsdag in Open Hof
Op zondag 3 maart vieren we om half 10 in Open Hof de liturgie van de Wereldgebedsdag voor vrouwen. Dit
jaar gemaakt door vrouwen uit Slovenië. Zij nodigen ons uit om na te denken over het thema ‘God nodigt je uit!’
We doen dit op zondagmorgen, omdat we het te belangrijk vinden dat veel mensen meedoen. In alle landen
van de wereld wordt deze liturgie gebruikt en dus gaat het gebed de wereld rond. In Nederland mogen ook
mannen meedoen, maar het comité bestaat uit alleen maar vrouwen omdat in sommige landen in de wereld
vrouwen alleen bij elkaar mogen komen zonder mannen. In Nederland bestaat het comité 90 jaar en is daarmee
de oudste oecumenische beweging. De Wereldgebedsdag heeft een sterk diaconaal doel. Projecten uit
Slovenië worden ondersteund. Er wordt dan ook in de dienst gecollecteerd (derde collecte) voor doelen in
Slovenië die met vrouwen en kinderen te maken hebben. Plaats Open Hof. Tijd 09.30 uur. Voorganger: ds.
Paulien Matze .
~~~~~~~~~~
Vakantie Fulco Timmers
Van zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart ben ik met vakantie. Collega Jils Amesz neemt in die periode voor
mij waar.
~~~~~~~~~~

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; 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 februari inleveren in een Word document – als bijlage - vóór
woensdag 20 februari 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl

