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Dienst/Viering  12 mei                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst. E.v.d.Brug. Kinderdienst. 
               Collecte: 1e Diaconie  2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K.  11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering. R.K.Koor Open Hof.  

Dienst/Viering  19 mei                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst A.Barendrecht.   
               Collecte: 1e bc. Regenboog Amsterdam  2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K.  11.15 u.  H.Flohr. Eucharistieviering. Eerste Communie. Kindercantorij.  
  

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Op zondag 12 mei 2019 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. Offerman – Fassaert - Dopeling: Teun Gijs Willem (Offerman)  - Geboortedatum: 14-07-2018 - 
Woonplaats: Krimpen aan den IJssel 

~~~~~~~~~~ 

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).  
 

~~~~~~~~~~ 

Meimaand – Mariamaand 
Van oudsher is de meimaand Mariamaand genoemd in de katholieke traditie. In deze maand werd veel de 
rozenkrans gebeden. Ook in onze Christoffelparochie willen we dat doen, op twee locaties per week. 
Op de dinsdagavonden (7, 14, 21 en 28 mei) om 19.15 uur in Open Hof; 
en op woensdagavonden (1, 8, 15, 22, 29 mei) om 19.00 uur in de Maria Koningin. Aanmelden is niet nodig; 
meebidden wél!  We hopen op een grote groep meebidders omdat er nog veel is om aan Maria voor te leggen. 

~~~~~~~~~~ 

Examens 
Ja hoor, het is weer zover!! De tijd van de examens is zomaar weer aangebroken. Voor ons….zomaar….maar 
voor de jongeren, die al tijden druk studeren, is het opeens zover! Als uw kind, kleinkind of jijzelf examen gaat 
doen -of zelfs al begonnen bent (!) aan de examenweken- laat het ons dan weten, dan leven we mee, gaan bij 
je langs….en laten in elk geval blijken dat we aandacht voor je hebben! 
pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl of paulaemmen@gmail.com Sterkte alvast, groeten, 
        Paula Emmen en Rita Schoolenberg (past. werker) 

~~~~~~~~~~ 

     Poëzie ochtend in Open Hof 
In de maand mei spelen er diverse thema’s. Pasen is nog maar net geweest, de doden worden herdacht 
evenals als de bevrijding, de natuur laat merken dat we via het voorjaar op weg zijn naar de zomer. De eerste 
onderwerpen zullen via gedichten aan de orde komen. Bekende dichters als Ida Gerhardt, Huub Oosterhuis, Ed 
Hoornik en Clara Eggink hebben hier hun gedachten en gevoelens op papier gezet. We gaan ze lezen en 

hierover met elkaar in gesprek. Ieder is van harte welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 14 mei. 
We beginnen om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst.                                     Barend van Wijngaarden. 

~~~~~~~~~~~ 

Marktgesprek met Open Deur 
Taboes zijn overal. Ook als je denkt dat je je van alle taboes hebt bevrijd. Misschien kan je wel niet goed 
samenleven zonder taboes! Maar aan de andere kant kunnen taboes ook beklemmen en schaden – zoals 
wanneer in een familie niet over pijnlijke gebeurtenissen mag worden gesproken. Van welke taboes kun je je en 
wil je je bevrijden? Zijn er taboes die er maar beter kunnen blijven? Vragen die we ons ook binnen de kerk 
moeten durven stellen. In het oecumenisch maandblad Open Deur. (zie ook: www.open-deur.nl) wordt hier 
dieper op ingegaan. Omdat niet iedereen meer een abonnement heeft, zijn er extra exemplaren van het 
prachtige blad aanwezig. Het onderwerp wordt van diverse kanten belicht.  Met vooraf een kopje thee/koffie 
gaan we, misschien wel tussen het boodschappen doen op de markt, met elkaar in gesprek. U bent van harte 
welkom op woensdag 15 mei in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur. 
         Barend van Wijngaarden  
      ~~~~~~~~~~ 
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Idahot viering donderdag 17 mei 19.30 uur Hoflaankerk, Oudedijk 2. 
Op 17 mei wordt wereldwijd in kerken stilgestaan tegen vooroordelen en (erger) homohaat o.a. ook in kerken. 
The International Day against Homophobia and Transphobia. Deze vesper wordt voorbereid door de 
Protestante Kerk Kralingen, de Lutherse Andreaskerk en de Stichting Rose Vieringen  Rotterdam. informatie? 
Eelco van der Brug secretaris Rose Vieringen Rotterdam - ejvanderbrug@live.nl  

~~~~~~~~~~ 

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 19 mei inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 15 mei 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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