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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: 1e Binnenlands Diaconaat. 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                     
 R.K.  11.15 u. Eucharistieviering. H.Flohr. 

Dienst/Viering  31 maart - Vierde zondag van de 40 – dagen tijd.                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. HA. Ouderling van Dienst. E.van der Brug. Kinderdienst.                                                    
               Collecte: 1e avondmaalscollecte 2e Zending India 3e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. R.Schoolenberg. Woord- en Communieviering.      
              

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Overleden:   6 maart 2019,  Adriana Anthonia de Jong-Schouwenaars, 90 jaar 
                    10 maart 2019,  Martijntje Catharina Janssen, 102 jaar 

~~~~~~~~~~ 

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).  

~~~~~~~~~~ 

Toelichting bij opbouw van de dienst van 9.30u 
Het is vandaag de derde zondag in de 40-dagen tijd. In de kerkelijke traditie draagt deze zondag als naam Oculi 
(ogen). Deze naam verwijst naar Psalm 25, vers 15: ‘Ik houd mijn oog gericht op de Heer, Hij bevrijdt mijn 
voeten uit het net.’ Het thema bij deze zondag in het project van de Kinderdienst is Geduld. Menselijk verlangen 
naar Gods bevrijding en het geduld om vol te houden, doortrekken Psalm 25. Geduld van God, en van ons 
mensen, spreekt uit de Evangelie-lezing van vanmorgen, Lc. 13:1-9. Geduld van God en mensen vormt de rode 
draad in de liederen deze morgen. Een Taizé-lied waarin Gods geduld door Bonhoeffer wordt bezongen klinkt 
diverse malen. We worden toegeleid naar de lezingen en de verkondiging met een moment van concentratie en 
gebed. Een moment dat opgebouwd is uit het Taizé-lied Oculi nostri en Psalm 25, in combinatie met het 
Kyriegebed en het gebed om opening van Gods woord.  

~~~~~~~~~~ 

Collecte in de dienst van half tien -Binnenlands diaconaat 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg 
moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact 
met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie 
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun 
gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar 
werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers 
gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen 
zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning.  

~~~~~~~~~~ 

Nieuwe Liefde Film op 31 maart : As it is in heaven 
Op zondag 31 maart wordt in Open Hof de film “As it is in heaven” van Kay Polak vertoond. Deze film vertelt 
het verhaal van Daniël Daréus, een internationaal succesvol dirigent die na een inzinking zijn carrière 
onderbreekt en terugkeert naar het Zweedse dorpje Norrland, waar hij is opgegroeid. Het duurt niet lang 
voordat Daniël gevraagd wordt om het lokale kerkkoor te leiden. Terwijl Daniël probeert door middel van 
stemexpressie iedereen een plek in het koor te laten vinden, maakt deze werkwijze veel los onder de 
dorpelingen: jaloezie, liefde en een zoektocht naar waar iedereen echt voor staat. 
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). 

~~~~~~~~~~ 

Informatieavond Kruisweg 
In het Open Hof Nieuws hebt u al het nodige kunnen lezen over de achtergronden en de voortgang van het 
proces om ook in Open Hof een kruisweg te krijgen. Beide kerken werken hier samen. Nu we vlak voor het 
nemen van een besluit staan, willen wij u graag op de hoogte brengen van bedoeling en achtergronden. We 
hebben de kunstenaar en theoloog Anne-Marie van der Wilt, geen onbekende in Open Hof, gevraagd om een  
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toelichting te geven over het ‘waarom’ van zo’n kruisweg en hoe zij die van plan is vorm te geven aan de hand 
van moderne iconen. Deze avond is in de kerkzaal van Open Hof op maandag 1 april  en begint om 19.30 uur 
De inleiding duurt een uur en er is gelegenheid tot vragen. Daarna kunnen we in de ontmoetingsruimte nog met 
elkaar na praten. U bent van harte welkom!                            De kerkenraad en de pastoraatsgroep/locatieraad 

 ~~~~~~~~~~ 

Van Jeruzalem naar Emmaüs 
Het is intrigerend gesprek dat Jezus voert met twee mannen die op de avond van de Paasdag teruglopen naar 
hun dorp Emmaüs. Wij weten als lezer uit het voorafgaande welk wonder er gebeurd is, de twee mannen niet. 
Ze zijn in verwarring, herkennen ook niet wie met hen oploopt. De enige vreemdeling in Jeruzalem ? Of zijn zij 
dat misschien zelf? Over dit gesprek gaat de avond van het leerhuis Woord & Beeld op dinsdag 2 april om 
20.00 uur. Ds. Jan Willem Doff leest met ons wat er precies staat in de Bijbel, hoe verloopt dat gesprek ?  
De tocht naar Emmaüs en het moment van herkenning tijdens de maaltijd zijn voor veel kunstenaars een thema 
geweest. Dat hebben ze op heel verschillende manieren vorm gegeven. In de presentatie door Elsa de Groot 
en Louis Vermeulen staan we uitgebreid stil bij o.a. Caravaggio en Rembrandt. Maar we laten ook zien dat het 
verhaal aanleiding is geweest voor een heel onverwachte, bedenkelijke benadering. U bent van harte welkom 
op dinsdagavond, 2 april. Wij hopen U te mogen begroeten. 

~~~~~~~~~~ 

Informatieavond Kruisweg 
In het Open Hof Nieuws hebt u al het nodige kunnen lezen over de achtergronden en de voortgang van het 
proces om ook in Open Hof een kruisweg te krijgen. Beide kerken werken hier samen. Nu we vlak voor het 
nemen van een besluit staan, willen wij u graag op de hoogte brengen van bedoeling en achtergronden. We 
hebben de kunstenaar en theoloog Anne-Marie van der Wilt, geen onbekende in Open Hof, gevraagd om een 
toelichting te geven over het ‘waarom’ van zo’n kruisweg en hoe zij die van plan is vorm te geven aan de hand 
van moderne iconen. Deze avond is in de kerkzaal van Open Hof op maandag 1 april  en begint om 19.30 uur 
De inleiding duurt een uur en er is gelegenheid tot vragen. Daarna kunnen we in de ontmoetingsruimte nog met 
elkaar na praten. U bent van harte welkom!                            De kerkenraad en de pastoraatsgroep/locatieraad 

 ~~~~~~~~~~ 

Man, vrouw, transgender of genderneutraal? Vervolggesprek 
Op 12 en 21 februari hebben we een begin gemaakt met het gesprek over deze problematiek. De aandacht lag 
beide keren op de persoonlijke ervaringen en belevingen. Dit keer willen we bekijken wat het standpunt van 
kerken, wetenschap en politiek hieromtrent is en waarom. Zo zal ook de Nashvilleverklaring aan de orde 
komen, maar ook wat de katholieke sociale leer hierover zegt. Om zoveel mogelijk belangstellenden de 
gelegenheid te geven om mee te doen wordt het gesprek overdag en op een avond aangeboden en wel op 
twee verschillende locaties. Als u deel wilt nemen aan het gesprek dan graag bij het parochiesecretariaat 
(secretariaat@christoffelparochie.nl of 010-3038871) aangeven op welke van beide gelegenheden: dinsdag 2 
april van 14.00 tot 16.00 uur in de H. Maria Koningin in Krimpen of donderdag 4 april van 20.00 tot 22.00 uur 
in de St. Paulus’ Bekering in Capelle aan den IJssel.       Pastores Rita Schoolenberg en Huub Flohr 

~~~~~~~~~~ 

The Passion op t.v. kijken, doe je maar later! 
Want: op Witte Donderdag 18 april gaat er een Rotterdamse bus naar ‘The Passion’ in Dordrecht! We sluiten 
aan bij de viering in de kerk, gaan live naar the PASSION kijken, drinken nog wat, en gaan daarna weer met de 
bus naar het vertrekpunt. Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen mag mee. Kinderen, jongeren en 
ouderen, the PASSION doet niet aan leeftijden. 16.15 uur: vertrek vanaf Open hof, Hesseplaats in Ommoord 
16.45 uur: vertrek vanaf de SPIDO bij de Erasmusbrug. Tegen middernacht kan je thuis the Passion, via 
uitzending gemist, nog eens bekijken! Inschrijven kan tot Palmzondag 14 april bij Pastor Rita Schoolenberg of 
pastor Rob Lijesen: c.schoolenberg@chello.nl - rob.lijesen@live.nl. Graag per e-mail aanmelden omdat we je 
dan ook nog kunnen bereiken voor een wake-up call of gewoon een ander bericht. 
 
 

 

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