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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.   

Witte Donderdag.                                                  
Open Hof Prot. 19.00 u. W.in ‘t Hout. Ouderling van Dienst. K.Doornheim. 
               Collecte: 1e Diaconie. 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      

Goede Vrijdag.                                                  
Open Hof      R.K.   15.00 u – Kruisweg – L.Kornet – E.Weevers.                                           
Open Hof Prot.  19.00 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst. E. van der Brug                                                                                                                                                                                  

Stille Zaterdag - Paaswake 
Open Hof R.K. 21.30 u. F. Martens – T.van Os. Woord- en Communieviering, R.K. Koor Open Hof 

Dienst/Viering  21 april – Pasen.                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst. A.Barendrecht. Open Hof Cantorij. Kinderdienst  
               Collecte: 1e Paascollecte Zending Pakistan. 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K.  11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering. R.K.koor Open Hof  
 

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
 
De Paaswake op Stille Zaterdag is om 21.30 uur in tegenstelling tot wat in het Open Hof Nieuws staat vermeld.  

~~~~~~~~~~ 

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! 

~~~~~~~~~~ 

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                                                                
                                                                                 ~~~~~~~~~~ 

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  
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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  
      ~~~~~~~~~~ 

The Passion kijken, donderdag 18 april 20.30-22.00u 
The Passion is het spraakmakend verbeelden van de laatste uren van het leven van Jezus. Bekende artiesten 
vertolken ieder jaar in een andere stad in Nederland – aan de hand van een hedendaags Nederlandstalig 
repertoire – het eeuwenoude lijdensverhaal. We bekijken dit indrukwekkende verhaal op een groot scherm in 
kerkzaal van de Ontmoetingskerk op Witte Donderdag. Het is heel bijzonder om deze uitzending live met elkaar 
te beleven. Beleef het mee! Op 18 april vanaf 20.30u in de Ontmoetingskerk (Ben Websterstraat 1). Het is 
uiteraard mogelijk eerst in Open Hof of de Ontmoetingskerk de viering van Witte Donderdag mee te maken, en 
daarna The Passion te kijken. 

~~~~~~~~~~ 

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 

~~~~~~~~~~ 

Belijdenis en doop zondag 21 april 
Zondag 21 april, Paasmorgen, wil Amalia Barendrecht haar geloof belijden en de doop ontvangen. Dit maakt 
het vieren van Pasen dit jaar extra feestelijk! Wij verheugen ons samen met Amalia en haar dierbaren over dit 
voornemen, en zien uit naar een mooie viering! Namens de wijkkerkenraad, ds Fulco Timmers. 

~~~~~~~~~~ 
     

 

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 21 april inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 17 april 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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