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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.                              

Dienst/Viering  3 maart                                                        
Open Hof Prot. 09.30 u. P.Matze. Wereld vrouwen gebedsdag. Ouderling van Dienst K.Doornhein.  
                                                                                                                                  Kinderdienst                                                                                                                                                                                                                                                                      

                          Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten                   
 R.K.  11.15 u. W.Bekedam. Eucharistieviering.   
                           

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Vandaag om 13.00 uur worden twee kinderen door pastor Wilbert Bekedam gedoopt in de Sint 
Cristoffelparochie locatie H. Maria Koningin te Krimpen aan den IJssel.  
Fam. Koppe - Dopeling: Daan (Koppe) - Geboortedatum: 14-02-2018 - Woonplaats: Lekkerkerk 
Fam. Verroen - Dopeling: Hubert Jayawardhana (Verroen) - Geboortedatum: 09-02-2017 - Woonplaats: Capelle 
aan den IJssel                                                ~~~~~~~~~~ 

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 Zuid-
amerikaanse 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. 

~~~~~~~~~~ 

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 .  

~~~~~~~~~~ 

10 maart Nieuwe Liefde Viering in de Oranjekerk. 
De Nieuwe Liefde Vieringen trekken rond langs diverse kerken van de Noordrand. Zondag 10 maart om 19.00 
uur is er een Nieuwe Liefde Viering in de Oranjekerk  (Rozenlaan 20). Voorganger is dan Nette Falkenburg. Zij 
werkt als geestelijk verzorger bij het Sophia Kinderziekenhuis. Daar staat zij ook ouders bij die een kind hebben 
verloren. In de worsteling met intens verdriet en zingeving gaan geloof en ongeloof vaak hand in hand. Volgens 
Nette is geloven wat de tegenstellingen verbindt: uiteindelijk komt het erop neer dat je niet alleen bent. Hier 
gaan we verder op in tijdens de viering met het thema: Geloven is de paradox omarmen. Het koor Hemelsbreed 
onder leiding van Willem Blonk zal de viering muzikaal ondersteunen met begeleiding van Tim van Oijen 
(piano), Geertje Hoekstra (fluit) en Marianne van Wijngaarden (hobo). Bij dit thema hebben we de film ‘As it is in 
Heaven’ uit gezocht van Kay Polak. Deze film wordt op zondag 31 maart om 19.30 uur in Open Hof vertoond 
(kosten € 3,-).  

~~~~~~~~~~ 

Maak van achterblijvers geen zoekers 
Dat het einde van ons aardse leven een gegeven is weten wij (helaas) allemaal. Een onderwerp waar we vaak 
niet gemakkelijk over spreken. Vanuit het pastoraat organiseren wij een informatiemiddag op  
maandag 11 maart van 15.00 – 17.00 uur in zaal Oase in de Open Hof. Jils Amesz zal over dit thema een 
inleiding verzorgen. Daarnaast worden in een ‘persoonlijke wensenlijst’ een aantal zaken (waaronder kerkelijke 
rituelen) genoemd waarvan het goed is deze nog eens rustig te overdenken.  
Wij hopen velen te mogen begroeten. Namens de voorbereidingsgroep Anneke Zuidervaart ( tel 4202808) 

~~~~~~~~~~ 

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


 

Pilotonderzoek wijkgemeente Open Hof  
Op zondag 10 maart wordt er tijdens de kerkdienst van 9.30u een enquête uitgedeeld, de Church Life Survey. 
Deze enquête zal onze gemeente helpen om inzicht te krijgen in de eigen vitaliteit, in waar de kracht van onze 
gemeente ligt. Onze gemeente krijgt een uitgebreide rapportage, die ons kan helpen in het maken van beleid. 
De enquête kan laten zien wat sterk is aan onze gemeenschap, of waar eventueel nieuwe mogelijkheden 
liggen. De enquête wordt anoniem afgenomen, uw privacy is gewaarborgd. De achtergrond dat de enquête 
onderdeel van de dienst zal zijn, is dat het invullen ook een moment van bezinning kan zijn over wat onze 
verwachtingen bij onze gemeente zijn, in het licht van het zoeken van de ontmoeting met God. Het onderzoek is 
onderdeel van een pilot. De enquête is ontwikkeld en al vele malen succesvol toegepast in kerken in Australië. 
Nu wordt onderzocht op welke manier deze enquête kan helpen bij het opbouwen van gemeentes in Nederland. 
De pilot wordt begeleid door onderzoeksplatform CCC van de Protestantse Theologische Universiteit in 
Groningen. Meer informatie vindt u op https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/, of via ds Fulco Timmers. 

~~~~~~~~~~ 
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. 

~~~~~~~~~~ 
 

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   
 

 

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 3 maart inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 27 februari 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  

 

https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/
https://www.openhof-ommoord.nl/
mailto:werkgroepzn@gmail.com
mailto:ripa@planet.nl

