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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. 

Dienst/Viering  14 april – Palmpasen.                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst. B.Wijgand. Kinderdienst.                                                    
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. W.Bekedam. Eucharistieviering. Kindercantorij  
 Prot. 19.00 u.  J.Korf. Welkom Open Deurdienst. Ouderling van dienst P.Zuidervaart 
                                             Thema:   “Hemelsbreed en Aardediep”     
                Collecte: Evangelisatie -  Deurcollecte: instandhouding Erediensten.  
                Koor:       Open Hof Cantorij - Hemelsbreed o.l.v. Willem Blonk.  
                Orgel:      Arjan Breukhoven.    

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Vandaag  worden twee kinderen tijdens de viering van 09.45 uur door pastor Huub Flohr gedoopt in de Sint 
Christoffelparochie locatie St. Caecilia te Rotterdam. 
Fam. Leentvaar – Rotterdam:  Dopeling: Vienne Maria (Leentvaar) - Geboortedatum: 26-01-2010 
                                                 Dopeling: Veerle Johanna (Leentvaar) - Geboortedatum: 19-07-2011 
Om 13.00 uur wordt één kind door pastor Wilbert Bekedam gedoopt in de Sint Christoffelparochie locatie H. 
Maria Koningin te Krimpen aan den IJsel. 
Fam. Kibaieta – Krimpen a.d.IJssel: Dopeling: Marliese Nathalie (Kibaieta) - Geboortedatum: 30-05-2018 

~~~~~~~~~~ 

Collecte in de dienst van half 10 | Rwanda 
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De jongvolwassen Rose Mukankaka 
overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de 
genocide wees waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana 
Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Tegenwoordig ondersteunt Mwana Ukundwa kinderen die hun ouders aan 
hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 
kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen, en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met hun 
ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun 
gezin. Van harte aanbevolen 

~~~~~~~~~~ 

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. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Ook wij doen mee aan de 
Paasgroetenactie en zullen vandaag de kaarten na de dienst uitdelen. Wij hopen, dat velen van u Paasgroeten 
zullen sturen! 

~~~~~~~~~~ 

Werkzaamheden ds. Wim in ‘t Hout 
Het is zover! Na een aanloopperiode ben ik nu geheel beschikbaar voor mijn werk onder u. Ik heb er enorm 
veel zin in! En uw warm welkom (waarvoor nogmaals dank!) stimuleert en inspireert mij daartoe. 
Het is de bedoeling, dat ik me in mijn werk zal richten op de zgn. middengroep van 40+ en op de groep van de 
zgn. derde leeftijdsfase van 75+. Om me daarbij tevens te verbinden met het werk van mijn collega, die zich 
o.a. richt op de zgn. leeftijdscategorie -40. Ik verheug me er op samen met verschillenden van u projectmatig 
hiermee aan de slag te gaan, naast het individuele pastoraat en de kerkdiensten. U kunt mij intussen bereiken 
via de mail wim.inthout@gmail.com of per telefoon 06-11592832 (op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen). 
Graag tot ziens! 
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Groot Passieconcert in Open Hof 
De Stichting Open Hof Muziek organiseert vanavond 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.  
                                                                                 ~~~~~~~~~~ 

Enquête, hoe gaat het nu verder? 
Allereerst willen wij ook via deze weg iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld! We verwachten de 
uitslag van de enquête in een rapport te ontvangen in mei/juni. Vervolgens zullen we u en jou uiteraard 
informeren over welk beeld van onze gemeente de enquête laat zien, en welke punten we als gemeente 
eventueel op kunnen pakken. Ds. Fulco Timmers. 

~~~~~~~~~~ 

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.    

~~~~~~~~~~ 

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 

~~~~~~~~~~ 

Op weg naar Pasen:Welkom Open Deur /Zangdienst 

14 april – Palmzondag – 19.00 uur - ds. Jacob Korf. “Hemelsbreed en Aardediep” (Heden: Hosanna, morgen: 
kruisig Hem!) Palmzondag, een dag vol tegenstellingen is het begin van de week die vol is van de 
lijdensgeschiedenis van Christus. Dat gaat u ook terug horen in o.a. het indrukwekkende dubbelkorige “Siehe, 
das ist Gottes Lamm”  en natuurlijk in de Samenzang van bekende en geliefde liederen, passend bij de 
Lijdenstijd. Met Koor Hemelsbreed en de Open Hof Cantorij olv Willem Blonk; aan het orgel Arjan Breukhoven. 
U bent van harte Welkom!  Aanvang: 19.00 uur. Samenzang vanaf 18.45 uur. Werkgroep Eredienst/WODD                                                                
                                                                                 ~~~~~~~~~~ 

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 

~~~~~~~~~~ 

Uitnodiging Paasviering 
U bent van harte welkom bij de Paasviering die we samen met de wijkdiaconie van Zevenkamp en de PCOB 
organiseren. Op  woensdag 17 april in de Ontmoetingskerk aan de Ben Websterstraat 1.Vanaf 12.30 uur is het 
‘binnenlopen’’, om 13.00 uur bieden wij u een lunch aan. Dit jaar is de betrokken voorganger ds Jils Amesz. Er 
wordt geen echte ‘kerkdienst gehouden, wel lezen we het Paasverhaal uit de Bijbel en zingen we vertrouwde 
liederen. Er is ook ruimte voor inbreng van onze gasten. Wij hebben dit jaar als extraatje het optreden van een 
kinderkoor uit Nesselande. Tenslotte is het tijd voor een borreltje.  Rond 16.15 uur vertrekt iedereen weer naar 
huis. Wilt u zich wel aanmelden?  Dat kan uiterlijk tot en met zondag 14 april. In principe is het de bedoeling dat 
u zelf voor vervoer zorgt. Aanmelden bij Tannie Teeuwen – email: l.teeuwen@upcmail.nl of telefonisch 
 010-421 23 03.                                                        De diakenen van Open Hof en  Zevenkamp  

Vervolg weekbulletin: extra blad 
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Marktgesprek met Open Deur 
Iconen laten ons voelen en zien wat onzichtbaar is: ze brengen God dichterbij. Het is alsof God ons aankijkt. En 
omdat je God niet kunt afbeelden, kijkt God ons op iconen aan in mensengezichten. Die gezichten vertellen 
verhalen. Passie- en paasiconen laten ons op een heel eigen manier het verhaal van het lijden en opstanding 
van Jezus zien. Juist in de stille week een prachtig onderwerp om ons mee bezig te houden. We gebruiken 
hierbij het oecumenisch maandblad Open Deur. (zie ook: www.open-deur.nl)  Omdat niet iedereen meer een 
abonnement heeft, zijn er extra exemplaren van het prachtige blad aanwezig. De verhalen en afbeeldingen 
nodigen ons uit om in het verhaal te duiken en de kracht te ervaren in ons eigen leven. Met buiten de markt, 
komen we binnen bij elkaar. Een kopje thee/koffie, een goed gesprek, een boeiend onderwerp: hoe mooi kan 
het leven zijn! U bent van harte welkom op woensdag 17 april  in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur 
en duurt ruim een uur.   Barend van Wijngaarden      
     

~~~~~~~~~~ 

Onderweg naar Pasen met Marcus 
Dit jaar organiseert Beleveniswandeling in de stille week weer twee paaswandelingen. Na Onderweg naar 
Pasen met Mattheüs (2017) en Johannes (2018) gaan we nu tijdens de stiltewandelingen onderweg naar Pasen 
met Marcus. Tijdens de wandeling staan we letterlijk en figuurlijk stil bij het lijdensverhaal uit Marcus. De 
wandeling verloopt in stilte waarbij op een aantal plaatsen tijdens de wandeling de Bijbel open gaat. Onderweg 
is er gelegenheid persoonlijk na te denken over wat gelezen is aan de hand van enkele vragen. Zo komt het 
lijdensverhaal dichtbij ons eigen leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten met 
koffie en thee. Op dinsdag 16 april om 19:00 uur wandelen we in Zevenhuizen (verzamelen bij de tweede 
brug over de Hennipsloot). Zaterdag 20 april om 10:00 uur wandelen we bij de Zevenhuizerplas (verzamelen 
bij de strandwachtpost op het strand in Nesselande). De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur (circa 5 km). Aanmelden is verplicht en kan via het contactformulier op onze website 
www.beleveniswandeling.nl. Voor beide stiltewandelingen geldt een maximum van 20 deelnemers. 
Hartelijke groet, Annelies Mertens, Jan-Peter Molenaar 

~~~~~~~~~~ 

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. 

~~~~~~~~~~      

 

Kerkdienst via Internet verbeterd. 
Als u de protestantse kerkdienst  via Internet mee viert, kunt u de orde van de dienst aanklikken op scherm. 
De uitzending wordt mu niet meer onderbroken. Bel voor meer informatie of uitleg met  
                                                                                                                                 Arjan Huiskamp 010-4208547 

~~~~~~~~~~ 
 
 
 

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 14 april inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 10 april 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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