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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  

Dienst/Viering  28 april                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u. W. in ’t Hout. Ouderling van Dienst. P.Zuidervaart.  Kinderdienst. 
               Collecte: 1e   2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K.  11.15 u. W.Bekedam. Eucharistieviering. Catechumenen.   

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

Belijdenis en doop  
Vanmorgen, 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. 

~~~~~~~~~~ 

Collecte in de dienst van half 10 - Versterk de kerk in Pakistan  
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook 
horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien 
relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen 
kunnen volgen over discipel schap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder 
jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk 
en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in 
Pakistan. Wij bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan! 

~~~~~~~~~~ 

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).  
                                                                               ~~~~~~~~~~ 

Bevrijdingsdag Zondag 5 mei. 
Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, organiseren de 
kerken van Open Hof en Zevenkamp een 
bevrijdingsfestival.  
13.30 uur  Inloop met ‘De Klezbez’  
14.00 uur Opening   
14.15 uur – 15. 15 uur:  in gesprek met 
ooggetuigen en gedachtewisseling  
15.15 uur  korte pauze   

15.30 uur een documentaire over een joods gezin 
dat vanuit Nederland naar Zwitserland vluchtte met 
behulp van ‘passeurs’  
16. 45 uur  Informeel samenzijn onder het genot 
van een hapje en een drankje  
17. 30 uur einde van de middag .  
Iedereen welkom en de toegang is gratis.  

~~~~~~~~~~ 

Kunst in Open Hof 
Met Pasen kunt u weer een nieuw schilderij bewonderen in de ontmoetingsruimte. Met de tekst ‘Dán zal je licht 
als de dageraad doorbreken’ ( Jesaja 58,8) past het licht van de zonnebloemen goed bij Pasen. Het werk is 
gemaakt door Siegfried Alexander Jüngst. Hij werd geboren in Duitsland en woonde lang in Namibië waar hij 
winkels bezat en een lange periode burgemeester van Lüderitz was. De laatste jaren woonde hij in Zuid-Afrika 
waar hij in 1994 overleed. Hij was een oom van Marlis Potgieter en een oudoom van Charlotte. 
                                                 De Kunstcommissie 

~~~~~~~~~~      

Solidariteitsmaaltijd 
Maandagavond  15 april vond in de Open Hof een solidariteitsmaaltijd plaats voor de stichting Help mij Leven. 
Robert Smits, de grondlegger van de stichting, helpt al meer dan 30 jaar kinderen in nood in Brazilië. Er waren 
64 personen die deelnamen aan de solidariteitsmaaltijd. Het was geweldig om te zien dat er zoveel mensen 
deelnamen aan deze maaltijd voor het goede doel. De collecte heeft een prachtig mooi bedrag van € 505,40 
opgebracht. Namens De stichting Help mij Leven willen Marijke van der Wenden en Cora Smits u heel hartelijk 
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danken. Wilt u meer informatie over het werk in Brazilië, neem dan gerust contact met ons op of lees de folder 
die in de kerk ligt. Er is ook een website. www.helpmijleven.org 

~~~~~~~~~~ 
De collecte voor Schoon Drinkwater tijdens de Dienst in Vieren van 17 maart heeft € 167,60 opgebracht. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de gift. 

~~~~~~~~~~ 

Rectificatie 
In het stukje over de conferentie van de Wereldgebedsdag staat dat de datum van Black Thursday, de open 
dag, is op 20 juni, dat moet zijn op 13 juni in Lunteren. Zie Open Hof Nieuws.  

~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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