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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.  

Dienst/Viering  7 april – Vijfde zondag van de 40 – dagen tijd.                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. W.in ‘t Hout. Ouderling van Dienst. M.Greevenbosch. Kinderdienst  
               Collecte: 1e Werelddiaconaat Rwanda. 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
  

Avondmaalscollecte- Noordrand-gemeentes ondersteunen jongeren in Kenia 
De wijkgemeentes in de Noordrand hebben besloten samen een project in Kenia te ondersteunen. Het is een 
project van de organisatie Terry Child Support: zij richten zich op kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld wees zijn, 
te maken hebben met huiselijk geweld of met armoede. Ook wordt nauw samengewerkt met KIA. Binnenkort zal 
de inhoud van het project precies worden vastgesteld en zullen we u nader informeren. 

~~~~~~~~~~ 

Vanavond Nieuwe Liefde Film : As it is in heaven 
Vanavond 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.  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 incl.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  
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. 

~~~~~~~~~~    

Paasgroeten 2019 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty 
International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Voor gedetineerden is 
het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om  
hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Op zondag 7 april delen wij  de kaarten na de dienst uit. Wij 
hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!  

~~~~~~~~~~    

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 

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


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 

~~~~~~~~~~ 

Groot Passieconcert in Open Hof 
De Stichting Open Hof Muziek organiseert op zondag 7 april 2019 om 19.00 uur een groot Passieconcert in 
Open Hof. Uitvoerenden zijn Toonkunstkoor Schiedam o.l.v. Willem Blonk en het professionele orkest 
Collegium Delft. Organist is Arjen Leistra. Het is geen standaard – passieconcert, maar een origineel 
programma, waarin muziek uit diverse muzikale stijlen in één samenhangend passie-programma tot klinken 
komt. Componisten zijn Haydn, Buxtehude, Bruckner, Vasks en Rheinberger. Het grootste werk is 
Rheinberger’s Stabat Mater opus 138, in de complete versie met strijkorkest en orgel. Zowel de diepte van als 
de dankbaarheid voor het lijden wordt intens verklankt. Het concert duurt een kleine 70 minuten en zal zonder 
pauze worden uitgevoerd. De entreeprijs is € 10, jongeren onder de 21 jaar € 5. De zaal gaat open om 18.30 u.  
                                                                                 ~~~~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof 
We leven nu in een periode van soberheid en vasten, maar het tot ons nemen van gedichten is een rijke 
voeding die aan geen tijd gebonden is. Wel bepaalt deze periode de keuze. De kruisweg is in ieders leven terug 
te vinden, zoals we kunnen lezen in gedichten van bijv. Rogi Wieg en Emily Dickinson.  Maar hoe verwoord je 
iets? Koos Schuur en Ellen Warmond geven ons een idee. En om het wat luchtiger af te sluiten ook nog een 
gedicht van Judith Herzberg over een afwasmachine, want een gedicht kan overal over gaan! Ieder is van harte 
welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 9 april. We beginnen om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst.    
             ~~~~~~~~                        Barend van Wijngaarden  

Swingen op de blokfluit 
Op woensdagmorgen 10 april is er weer een Marktconcert in Open Hof. Heleen van der Sijs bespeelt haar 
vele blokfluiten, van sopraan tot bas. Dan gaat de eerste gedachte vast naar oude muziek, maar die vlieger 
gaat deze keer niet op. Heleen heeft namelijk een uitermate origineel programma met 20-ste eeuwse 
blokfluitmuziek samengesteld! Titels als The jazzy recorder en The kid from Venezuela spreken voor zich. Een 
bij vlagen bijzonder swingend blokfluitenconcert dus, met Willem Blonk aan de vleugel. Het concert begint om 
11.00 uur en duurt 40 minuten. Entree vrij, welkom!    ~~~~~~~~~~ 

13 april van 13 tot 15 uur Palmpaasstokken maken. Doe je mee? 
Je kunt je aanmelden VOOR 6 april bij:  jeltizuid@gmail.com. Op 13 april van 13 tot 15 uur gaan wij weer 
Palmpaasstokken maken. De dag erna brengen we die dan na de vieringen in de Open Hof naar mensen die 
het zeker fijn zullen vinden om te merken dat wij aan ze denken. Als jullie de paaseitjes meebrengen, dan 
zorgen wij voor de rest van de versiering en voor de Palmpaasstokken. Wij zien jullie graag zaterdag 13 april 
om 13 uur komen en hopen dat jullie ook de dag erna in de kerk zullen zijn en een palmpaasstok willen weg 
brengen. Adressen hebben wij. Als één van je ouders mee wil helpen, dan graag! Wij rekenen op kinderen van 
basisschoolleeftijd.                              Namens de werkgroep palmpaasstokken maken! 

~~~~~~~~~~  

Solidariteitsmaaltijd in Open Hof. 
Op maandag 15 april, in de week voor Pasen, organiseren we een solidariteitsmaaltijd. De deur gaat 16.30 uur 
open en we gaan om 17 uur eten. Een sobere maaltijd met soep en brood, om onze solidariteit te tonen met de 
stichting Help Mij Leven die Braziliaanse straatkinderen in nood helpt door hun veiligheid, onderwijs en 
toekomstperspectief te bieden. Deze stichting is opgericht door de Nederlander Robert Smits, zie de website 
helpmijleven.org voor meer informatie. Deelname is gratis, na afloop vindt een collecte plaats voor dit goede 
doel. Eet u mee? Aanmelden kan op woensdag 10 april in Open Hof, tussen 10.00 en 11.00 uur of via de mail, 
p.brummelink@upcmail.nl. Fijn als u erbij bent.                                             Toos Brummelink 

   

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