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Dienst/Viering  17 maart - Tweede zondag van de 40 – dagen tijd.                                                  
Open Hof Oec. 10.15 u.  W.Bekedam. Dienst in 4-en. Kindercantorij. 
                                             Collecte 1

e
 vastenproject ”SCHOON DRINKWATER”. 2

e 
Gezamenlijke kerken  

Dienst/Viering 21 maart  
 Prot. 14.00 u.  J.W.Doff. Ouderling van Dienst M.Greevenbosch.  
                        Collecte: Ouderenpastoraat. 

Dienst/Viering  24 maart - Derde zondag van de 40 – dagen tijd.                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst. A.Barendrecht. Oec.Seniorenkoor Open Hof. 
             Kinderdienst  
               Collecte: 1

e
 Binnenlands Diaconaat. 2

e
 Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                     

 R.K.  11.15 u. Eucharistieviering. H.Flohr.                                       

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

Dienst in Vieren 
Vandaag 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. 

~~~~~~~~~~ 

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 maart a.s. 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 keer draait het om ‘groen denken en doen’. Het lijkt wat modieus, maar we leven in een tijd dat ieder die 
verantwoordelijk leeft hierover na moet denken. Daarom heeft  het oecumenisch Open Deur. (zie ook: 
www.open-deur.nl) dit onderwerp verder uitgewerkt. We verkennen de bronnen van groen geloven: je 
verwonderen, ervaren dat je als mens deel bent van een groot geheel, dat Gods schepping niet om mensen 
draait. En mogelijk passen groene stappen wel mooi bij de veertig dagen naar Pasen. Omdat niet iedereen 
meer een abonnement heeft, zijn er extra exemplaren van het prachtige blad aanwezig. Ongetwijfeld is er weer 
voldoende stof voor een goed 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 maart a.s. in Open Hof. Het gesprek is van 10.00 uur 
tot 11.00 uur.                           Barend van Wijngaarden 

~~~~~~~~~~ 

Ouderendag 
Op donderdag 21 maart is er weer een gezellige ouderen dag, welke deze keer gehouden wordt in de 
Caeciliakerk, Zocherstraat 90, Rotterdam, met als thema: Op weg naar Pasen. We maken er een gezellige dag 
van, waarbij ook de inwendige mens ruimschoots wordt verwend. We hopen u dan ook daar te mogen 
begroeten. Tevens zal er een viering gehouden worden, met uiteraard een heerlijke lunch en borrel. 
U kunt vanaf 9.30 binnen lopen, en we beginnen om 10.00 en eindigen om 15.00 uur. Graag opgeven tot 
uiterlijk maandag 18 maart bij de telefoonpost 010-4551067 op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 (niet op 
donderdag) Namens de werkgroep ouderen dag graag tot dan! 

 

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


Op zondag 17 maart 2019 om 15.00 uur worden drie kinderen door pastor Wilbert Bekedam gedoopt in de Sint 
Christoffelparochie locatie St. Joseph te Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Fam. Suli: Katrina, Geb. 05-12-2017, Fam. Thompson: Amara Josephine Anna,Geb.11-06-2018 en  
Fam. Hortencia:  Ri-Yona, Geb. 29-03-2018         

~~~~~~~~~~ 

PKN enquête vitaliteit 
Afgelopen zondag hebben de bezoekers aan de PKN dienst van 9.30u een enquête in kunnen vullen. Deze 
enquête is bedoeld om een “foto” te maken van hoe de wijkgemeente van Open Hof op dit moment wordt 
ervaren: wat zijn haar sterke kanten, blijven er mogelijk talenten onbenut? In de Ontmoetingskerk wordt 
meegedaan aan hetzelfde onderzoek. Misschien was u afgelopen zondag niet in de gelegenheid om de 
enquête in te vullen. Zondag 24 maart hopen we aan wie wil de gelegenheid te bieden alsnog een papieren 
enquête in te vullen. Ook is er de mogelijkheid de enquête digitaal in te vullen. Mocht u dit willen doen, dan kunt 
u door een mail te sturen aan ds Fulco Timmers (fjtimmers@openhof-ommoord.nl) een link en code ontvangen 
om dit te doen. In het Open Hof Nieuws zullen we een update geven van hoe het verdere tijdpad voor wat dit 
onderzoek betreft eruit zal zien. 

~~~~~~~~~~ 

Lente lunch concert met Bach & Blonk  

Donderdag 21 maart 2019 Pauluskerk Capelle a/d IJssel 
Lunchconcerten op donderdag, de wekelijkse marktdag , vinden in Capelle steeds meer gehoor, getuige 
initiatieven van het Isala Theater en het Van Cappellenhuis. Aan die traditie wil ook de St. Paulus’ Bekeringkerk 
aan de Merellaan gaan bijdragen. Zeker in combinatie met het fraaie Leeflang-orgel, geplaatst eind 2017. 
Rond 21 maart begint de lente, maar dat niet alleen; 21 maart is ook de geboortedag van Johann Sebastiaan 
Bach (16851750), de grootste orgelcomponist aller tijden. Vandaar dat tijdens dit eerste lunchconcert in de 
Paulus zowel de ‘tonen’ van Bach als van de lente te horen én te proeven zijn… 
Het concert is voorbereid door ‘Kapelmeister’ Willem Blonk van de kerk Open Hof (Rotterdam-Ommoord), 
organist, dirigent en componist. Hij zal op het Leeflang-orgel bekende en minder bekende orgelwerken van 
Bach spelen, maar ook orgelmuziek van recenter datum. Medewerking wordt verleend door het Oecumenisch 
Seniorenkoor Open Hof onder zijn leiding: met koralen, maar ook met luchtiger werken zoals “Een nachtegaal in 
Echternach” (Albert de Klerk). Samen zingen we (meerstemmig!) de bekende passiekoraal ‘Befiehl du deine 
Wege’, maar ook een vrolijke lentecanon! 
U bent van harte welkom vanaf 11.45 uur. Het concert start om 12.15 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. Vrije 
in- en uitloop. Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd. Toegang en lunch zijn gratis, na afloop deurcollecte.  
Locatie: kerk St. Paulus’ Bekering, Merellaan 352, Capelle aan den IJssel. 

~~~~~~~~~~ 

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