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

Dienst/Viering  5 mei                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. W. in ’t Hout. Ouderling van Dienst K.Doornheim.  Kinderdienst  
               Collecte: 1e Noodhulp Syrië  2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K.  11.15 u. F.Martens Woord- en Communieviering.  
 

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

Collecte in de dienst van half 10 -  De Voedselbank 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank Rotterdam helpt de 
armsten binnen deze groep door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Dit voedsel wordt niet ingekocht, 
maar verkregen vanuit overschotten en donaties. De Voedselbank werkt samen met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. Zo zorgen zij er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten 
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen”. De 
voedselbank Rotterdam is de oudste voedselbank van Nederland. Van hieruit is de landelijke organisatie 
ontstaan die momenteel met de inzet van 11.000 vrijwilligers wekelijks bijna 40.000 voedselpakketten vanuit 
168 lokale voedselbanken uitdeelt en ongeveer 132.500 Nederlanders van voedselpakketten voorziet. In 
Rotterdam werken ongeveer 400 vrijwilligers, die samen zorgen dat er voedsel kan worden verstrekt aan 7.000 
huishoudens in de Rotterdamse regio. 

~~~~~~~~~~ 
Op zondag 28 april 2019 om 13.00 uur worden vier kinderen door pastor Huub Flohr gedoopt in de Sint 
Christoffelparochie locatie Open Hof te Rotterdam – Ommoord. 
Fam. Mens - Dopeling: Charlotte Gerarda Christina - Geboortedatum: 10-01-2019 - Woonplaats: Nieuwerkerk 
aan den IJssel 
Fam. Niesing - Dopeling: Olivier Bernardus Alexander - Geboortedatum: 08-02-2018 - Woonplaats: Rotterdam 
Fam. James - Dopeling: Haylee Rose Evelyn - Geboortedatum: 03-05-2018 - Woonplaats: Rotterdam 
Fam. Hassell - Dopeling: Jaylano Jahëll Johannes - Geboortedatum: 07-01-2018 - Woonplaats: Rotterdam 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

Vakantie ds Fulco Timmers 
Van 27 april t/m 5 mei heb ik een week vakantie. Tijdens mijn afwezigheid nemen mijn collega’s Wim in ’t Hout 
en Jils Amesz voor mij waar. 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

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.  

~~~~~~~~~~ 

Het Leerhuis, over boeiende achtergronden …. 
De geschiedenis van het christendom is niet los te zien van het jodendom. Er is een tweespalt ontstaan die alle 
eeuwen heeft voortgeduurd met alle gevolgen van dien. De tweede wereldoorlog was ook wat dat betreft een 
dieptepunt. De protestantse kerk heeft in haar grondslagen opgenomen dat er een ‘onopgeefbaar verbond’ is 
met Israël. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat was de bedoeling van Paulus in Romeinen 9? Het is een 
onderwerp waarover gemakkelijk meningsverschillen ontstaan. Maar het is ook een belangrijk thema, waar we 
niet omheen kunnen en zeker ook een onderwerp voor het Leerhuis. U bent op de maandagavond 6 mei weer 
van harte welkom in Open Hof. Aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt, zoals gewoonlijk, verzorgd door ds. Anja 
Matser.          

~~~~~~~~~~ 

 

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


 

 

Duitse zangeres op Marktconcert 
Het Marktconcert van woensdag 8 mei wordt verzorgd door de zangeres Isabelle Osenau, aan de vleugel 
begeleid door Willem Blonk. Zij werd in 1998 in Keulen geboren en is nu derdejaars student aan Codarts. In het 
programma blijft ze dicht bij haar moedertaal met acht korte liederen uit Dichterliebe van Schumann en verder 
Wolf, Berg, Schubert en Mozart. Willem Blonk speelt ook enkele passende intermezzi op het kerkorgel. Het 
concert begint om 11 uur en duurt een goed half uur. De entree is vrij; aan de uitgang kan een bijdrage in de 
collecte geleverd worden. Welkom!         

~~~~~~~~~~ 

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.  

~~~~~~~~~~ 

Oproep voor gastvrijheid. 
Op vrijdag 5 juli krijgen we in Ommoord het koor Christ The King Church Choir uit Uganda  op bezoek o.a.voor 
een groot concert op zondagavond in Open Hof. Het gaat om ca. 24 mensen waaraan we een gastvrij 
logeeradres willen aanbieden. Er zijn gelukkig al aanbiedingen maar nog niet genoeg. Wij vragen om 
gastgezinnen die 2 gasten (of meer)  kunnen herbergen. Aankomt op vrijdag 5 juli – vertrek na een gezellige 
dag uit – waar u ook mee kunt - op maandag 8 juli. Hierna is het koor nog een aantal dagen in Voorschoten. Er 
is een heel programma – grotendeels in Open Hof. U hoeft niet elke dag in de keuken te staan – 1 of 2 warme 
maaltijden aangevuld met broodmaaltijden en gezelligheid en gastvrijheid. Open Hof heeft zich in het verleden 
al vaker ontpopt als een gastvrije gemeente (RK en PKN) denkt u maar aan de Taizé happening. Heeft u 2 
bedden over – vindt u het gezellig: graag melden bij Anja Vreeswijk - anvreeswijk@hotmail.com  of Heleen 
Vermeiden - h.a.vermeiden@kpnmail.nl of Egbert van Rossum - egbertvanrossum@kpnmail.nl. Helpt u ons? 

~~~~~~~~~~ 

Week bulletin als eerste lezen? 
Veel mensen weten niet dat het weekbulletin op woensdag  naar u gemaild kan worden als u zich hebt 
ingeschreven. Hoe werkt dat? U gaat naar de website van Open Hof : https://www.openhof-ommoord.nl/ 
- dan onder het kopje actueel staat als eerste het weekbulletin.. Als u dit aanklikt ziet u de mogelijkheid om u 
zelf op te geven om het week bulletin online te ontvangen. U leest het als eerste en bespaart ook papier 
hiermee.                                                                                        Redactie Weekbulletin – Egbert van Rossum   

~~~~~~~~~~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 mei inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 1 mei 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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