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Dienst/Viering  19 mei                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst A.Barendrecht.  Koor Intercession. 
               Collecte: 1

e
 bc. Regenboog Amsterdam  2

e
 Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      

 R.K.  11.15 u.  H.Flohr. Eucharistieviering. Eerste Communie. Kindercantorij.  
                    14.00 u. Kliederkerk. 

Dienst/Viering  26 mei                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u. J.G.Amesz. Ouderling van Dienst. P.Zuidervaart. Open Hof Cantorij. Kinderdienst. 
               Collecte: 1e Diaconie

 
 2

e
 Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      

 R.K.  11.15 u. W.Bekedam. G.Toussaint. Eucharistieviering. R.K.Koor Open Hof.  

  

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

Collecte in de dienst van half tien 
De diaconiecollecte van vanmorgen is bestemd voor De Regenboog – Amsterdam. Zij ondersteunen 
Amsterdammers in sociale armoede met vrijwillige maatjes en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-
integratie en veel meer.Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens. Van harte aanbevolen! 

~~~~~~~~~~ 

Koor Intercession 
Vanmorgen werkt aan de dienst van 9.30u koor Intercession mee. Het koor stelt zich tot doel om door middel 
van zingen Gods woord uit te dragen. Intercession bestaat uit een groep van ongeveer 40 enthousiaste 
mensen, en staat onder leiding van Ronald Kouwenhoven. Meer informatie: www.intercessionkoor.nl. 

~~~~~~~~~~ 

Voorbereiding op de toediening van het H.Vormsel. 
Dit weekend zijn de vormelingen en de werkgroep met elkaar in Assel, als verdere voorbereiding op de 
toediening van het H. Vormsel op 22 juni. Willen we bidden voor Danique, Daphne, Tjannaba, Keon, Anna, 
Anthony, Janiel, Amanda, Chemar, Riley, Dempsey en Denaysa dat dit weekend hen mag helpen om God meer 
en meer te leren kennen, zodat ze een basis om te kunnen getuigen, mogen krijgen.  

~~~~~~~~~~ 

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. 

~~~~~~~~~~ 

Kliederkerk zondag 19 mei – Zing en dans als David! 
Op 19 mei van 14.00u- 16.00u is er weer Kliederkerk in Open Hof. Het zal een muzikale en swingende 
Kliederkerk worden met als thema: Zing en dans als David! We nodigen alle kinderen uit om zelf instrumentjes 
mee te nemen. Nieuwsgierig? Beleef het mee bij de Kliederkerk in Open Hof! We sluiten af met een high tea, 
die we zoals gebruikelijk voor elkaar meenemen. Opgeven van tevoren is fijn. Dit kan via de mail of app bij 
Amalia (kliederkerk.openhof@gmail.com) of Fulco (06-13531786). Wij hopen van harte dat je er dit keer bij kan 
zijn!                                                                                                                                        Het Kliederkerkteam. 

~~~~~~~~~~ 

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) 
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Gerrit Toussaint 60 jaar priester 
Op zondag 26 mei viert pastor Gerrit Toussaint dat hij 60 jaar geleden tot priester is gewijd door bisschop 
Jansen . Gerrit Toussaint is ruim 20 jaar in ons pastoraat gebied werkzaam geweest, Open Hof was voor Gerrit 
Toussaint de kerk waarmee hij zich toen en ook nu als parochiaan  verbonden voelt mede door de Oecumene. 
Het past niet bij Gerrit Toussaint om daar al te  veel ruchtbaarheid aan te geven, maar het ongemerkt voorbij 
laten gaan gaat hem ook te ver.  Op zondag 26 mei zal Gerrit Toussaint samen met Wilbert Bekedam 
voorgaan  in deze feestelijke viering, waaraan ons R K Koor haar medewerking verleend. Dit zal tevens de 
laatste keer zijn dat Wilbert Bekedam in Open Hof voorgaat, hij gaat immers naar Breda, Er zijn dus 2 goede 
redenen om op zondag  26 mei in Open Hof aanwezig te zijn. Gerrit heeft liever geen cadeau s, een mooie 
persoonlijke  herinnering aan Gerrit van u waardeert hij zeker, wanneer u hem ontmoet in Open Hof. Toch u 
kunt  hem wel een plezier als u een gift wilt geven aan Stichting  MASAKHANE  te Gouda - Projecthulp Zuid/ 
Afrika. Banknummer: NL51TRIO 0197844006  waarmee Gerrit  zich verbonden voelt. Na afloop is een 
informeel samenzijn met koffie en een hapje/drankje om Gerrit  te feliciteren, al zegt hij zelf: “ ik ben ook maar 
gewoon parochiaan”. Wij vinden het toch heel bijzonder dat Gerrit dit met ons vieren mag.  Uiteraard bent u ook 
in de gelegenheid om pastor Wilbert Bekedam te bedanken, later in de tijd wordt er parochie breed aandacht 
aan zijn vertrek geschonken. Zet deze datum dus in uw agenda, u bent van harte welkom. 

~~~~~~~~~~ 

Katholiek geworden, wat nu? 
Op 28 mei is de volgende bijeenkomst voor de mensen die op latere leeftijd katholiek zijn geworden, door doop 
en/of het ontvangen van het H. Vormsel. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Maria Koningin in Krimpen aan 
den IJssel, om 20 uur beginnend. Het thema deze keer is ‘het kerkelijk jaar’, hoogtepunten, liturgische kleuren, 
achtergronden.  Ook voor mensen die hier gewoon interesse in hebben, en van ‘huis uit’ al katholiek zijn, want 
alleen zó kunnen we elkaar aanvullen en van elkaar leren!!  

~~~~~~~~~~ 

Oproep medewerkers v/m  voor de bazaar gezocht. 
In de oneven weken is er  op de woensdagen van 9.00 tot 15.00 uur in Open Hof een bazaar. Op de dinsdag 
wordt de bazaar voorbereid vanaf 15.00 uur  - rond 18.00 uur sluiten wij de dag af met  een eenvoudige maar 
gezellige maaltijd. Voor beide dagen zijn wij op zoek naar medewerkers voor de vakantie periode. Ook kunnen 
wij wat sterke mannen gebruiken voor o.a. het op- en afbouwen van de  bazaar. Heb je zin om mee te werken 
of wil je vooraf wat meer weten,  bel dan Gerard den Oudendammer  tel 4212577 of loop op dinsdag of 
woensdag  even  binnen  vraag even naar Ria. Wij zijn natuurlijk ook blij wanneer je als oproep medewerker wil 
doorgaan na de vakantie periode. Kom een keer proef draaien dan merk je direct hoe gezellig het is om te 
doen.  Tot binnenkort?  Ik hoop van wel. Namens je aanstaande collega’s bedankt. Gerard den Oudendammer 

~~~~~~~~~~ 

Vermist! 
Op zondag 12 mei om 11.30, wilde ik mijn grijze jack van de kapstok halen, maar ik greep mis. Mijn linnen 
tasje en blauwe sjaal hingen er nog  wel. In  de rechterzak zaten een lippenstift en een kammetje en een plastic 
zakje waar een paar snoepjes in zaten. Graag zou ik mijn eigen jas weer terug willen.    Ina van der Hoek 

~~~~~~~~~~ 

Open Hof, een Groene Kerk 
Duurzaamheid, het is vandaag de dag een veelgehoord begrip. Het raakt vele vlakken: ons energieverbruik, 
gaan we met de auto of niet, scheiden we ons afval. Het lijken triviale overwegingen, maar dat zijn het niet. Het 
raakt niet alleen onszelf, maar de hele aarde, alle mensen. Het gaat mij aan het hart dat de Schepping te lijden 
heeft onder de keuzes die mensen maken. In de kerk kunnen we samen een verschil maken. Een goed 
voorbeeld is de GroeneKerkenactie, een initiatief van Kerk in Actie en Tear (zie: https://www.groenekerken.nl/).  
Voel jij je geroepen om over thema’s als duurzaamheid, gerechtigheid en de Groene Kerk in een groepje na te 
denken?  Meld je dan bij mij aan, via amaliabarendrecht@hotmail.com. Hartelijke groet, Amalia Barendrecht 
 

 
 
 

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 26 mei inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 22 mei 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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