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Dienst/Viering 10 maart - Eerste zondag van de 40 – dagen tijd.
Open Hof
Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst. E.van der Brug. Open Hof Cantorij.
Kinderdienst.
Collecte: 1e voorjaarszending 2e Instandhouding Erediensten
R.K. 11.15 u. W.Bekedam. Eucharistieviering. R.K.Koor Open Hof. Voorstellen vormelingen en
catechumenen.
Dienst/Viering 17 maart - Tweede zondag van de 40 – dagen tijd.
Open Hof
Oec. 10.15 u. W.Bekedam. Dienst in 4-en. Kinderdienst. Kindercantorij.
Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Reageren n.a.v. de dienst
Vragen, opmerkingen, ideeën naar aanleiding van deze dienst? En/of wilt u/jij een digitale kopie van de preek
ontvangen om nog ’s na te lezen? Ik hoor het graag! U/jij kunt me aanspreken na de dienst, bellen/appen (06
13531786) of mailen (fjtimmers@openhof-ommoord.nl).
~~~~~~~~~~
Voorjaarscollecte dienst 10 maart
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische
systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba verslechtert de
economie echter en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk
er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische
thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote
behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en
vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Vandaag, in de Voorjaarszendingsweek, collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op
Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen.
We bevelen deze 40dagentijdollecte van harte bij u aan.
~~~~~~~~~~
Vanmiddag Ontmoetingsmiddag in Open Hof over
“ Bijzondere vogels in Siberië, Zweden en Alaska”
Tijdens deze middag zal Chris van Rijswijk, vogeldeskundige en –fotograaf, vertellen over zijn recente reizen
naar Alaska, Zweden en Siberië en daarvan een beeldpresentatie geven. Deze reizen heeft Chris gemaakt met
de bedoeling om in die landen zeldzame vogels waar te nemen en te fotograferen, nl. de Ross’ meeuw in
Alaska, de goudvink in Zweden en de blauwe goudvink in Siberië. Of het is gelukt? Dat zullen we deze middag
horen en hopelijk zien! Chris zal ook vertellen over en beelden laten zien van het dichterbij gelegen gebied de
Rottemeren, waar ook bijzondere vogels zijn zoals het woudaapje. De inloop van deze middag is om 14.30 uur
met een kopje koffie of thee. Om 14.45 uur begint de presentatie en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur.
De toegang is gratis.Het belooft een interessante middag te worden waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
De ontmoetingsmiddagcommissie
~~~~~~~~~~
Vanavond 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,-).
~~~~~~~~~~
Verjaardag pastor Flohr op 15 maart
Op vrijdag 15 maart hoop ik 65 jaar te worden. Ik nodig alle parochianen uit om dat met mij mee te vieren op
die dag met een eucharistieviering om 9.00 uur in de H. Maria Koningin in Krimpen aan den IJssel en
aansluitend tot ongeveer 12.00 uur met een gezellig samenzijn met koffie, gebak en een glaasje met iets erbij.
Pastor Huub Flohr

Bachconcert in Open Hof
Op woensdagmorgen 13 maart is het Marktconcert gevuld met muziek van Johann Sebastian Bach. Willem
Blonk begint aan de vleugel met een boeket van zeven ‘Inventionen’, korte speelse en karakteristieke
‘uitvindingen’ die Bach voor zijn zoons en andere leerlingen schreef. Aan het orgel volgt het grootse Preludium
en Fuga in c moll (BWV 546), waarbij de organist midden in het stuk een passend Trio invoegt. Een stukje
verstilling dat als een weldaad zal werken. Tot slot drie verschillende koraalbewerkingen, van het ingetogen ‘Ich
ruf zu dir’ tot aan het zeer uitbundige ‘In dir ist Freude’. Bach van diverse kanten dus. Welkom, om 11.00 uur!
~~~~~~~~~~
Gebeden in de liturgie
Weet u hoeveel soorten gebeden er zijn in de eucharistieviering en afgeleid daarvan in de andere
zondagsvieringen? En waarom ze er zijn? Graag praat ik daar met u over in de nasleep van het Jaar van
Gebed. Want hoe meer we weten over wat we doen en waarom we dat doen, hoe intenser de beleving daarvan
kan zijn. Noteert u alvast en laat even aan het centraal parochiesecretariaat weten of u komt?
secretariaat@christoffelparochie.nl of 010-303 88 71. Wanneer: 12 maart. Tijd: 19.30 uur
Locatie: Open Hof, Rotterdam Ommoord. Begeleider:pastor Huub Flohr
~~~~~~~~~~
Dienst in Vieren
Zondag 17 maart om 10.15 uur is er weer een Dienst in Vieren. Het thema is: “LEVEND WATER”. Zoals altijd
beginnen wij in de kerkzaal en na zingen, bidden en bijbellezen gaat iedereen op zijn/haar eigen wijze aan de
slag met het thema.De activiteiten zijn: De Bijbelteksten nader verklaard; een lied over water leren; een gesprek
naar aanleiding van het verhaal over Naäman; een Taizé viering; met water verven.
Als we weer terug zijn in de kerkzaal zullen we, na de voorbeden en de collecte, de maaltijd van de Heer
herdenken en vieren.
Heel erg blij zijn wij dat de Kindercantorij er deze keer bij zal zijn.
Wij hopen dat velen deze Dienst in Vieren mee zullen maken en verheugen ons op een prachtige viering rond
dit zo belangrijke thema waarin pastor Wibert Bekedam voor zal gaan.
Hartelijke groeten namens de werkgroep.Anneke Barendrecht.
~~~~~~~~~~
Eet u mee?
Samen eten is gezellig. Daarom willen we ook dit jaar weer een Aan Tafel-lunch organiseren: een lunch bij
gemeenteleden thuis, met andere gemeenteleden, zonder dat u vooraf weet wie uw tafelgenoten worden. Een
leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen, een kennismaking te hernieuwen en gewoon gezellig samen
te praten onder het genot van een maaltijd. Luncht u mee, zondag 14 april? Gezellig. Aanmelden kan via
brummelink@gmail.com of door ons even aan te spreken na de dienst. Wilt u koken en vier tot zes gasten thuis
ontvangen die dag? Nog gezelliger! U hoeft niet bang te zijn dat u uren in de keuken moet staan: een
broodmaaltijd is al heel fijn, het gaat om de gezelligheid. Ook koks kunnen zich na de dienst of via de mail bij
ons melden. Hopelijk tot 14 april! Kees Doornhein en Antoinette Brummelink
~~~~~~~~~~
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 17 maart inleveren in een Word document – als bijlage - vóór
woensdag 13 maart 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl

