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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.  

Dienst/Viering  30 mei Hemelvaartsdag.                                                 
Open Hof Oec..10.15 u. W.in’t Hout.                     

Dienst/Viering  2 juni                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. A.de Kuiper. Ouderling van Dienst B.Wijgand. Kinderdienst 
                            Collecte: 1

e
 Diaconie 2

e
 Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      

 R.K.  11.15 u.  F.L.Martens en L.Kornet. Woord- en Communie viering. R.K.Koor Open Hof. 
 

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

 

Ontbijten in Open Hof op Hemelvaartsdag? 
Op Hemelvaartsdag organiseren mensen van het pastoraat een ontbijt in Open Hof. Het is de bedoeling dat je 
zelf je ontbijt meeneemt naar de kerk, waar we het gezamenlijk zullen nuttigen. Wij zorgen voor koffie en thee 
en (karne)melk.  Iedereen, RK. en protestant, is van harte welkom. Misschien is er na het ontbijt dat om 9 uur 
begint nog gelegenheid om even te wandelen of  om nog met elkaar te praten.       
Op Hemelvaartsdag is er één dienst in Open Hof en wel om kwart over 10. Dit jaar valt deze dienst onder 
verantwoordelijkheid van de protestanten en de voorganger is ds. Wim in ’t Hout. Volgend jaar is  onze andere 
medebewoner (RK) aan de beurt. Het is dus geen oecumenische dienst in de gebruikelijke zin van het woord. 
Het is een dienst van Woord en Gebed. Uiteraard is iedereen  van harte uitgenodigd om dit  hoogfeest met  
elkaar  te vieren.  Namens de voorbereidingsgroep, Anneke van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~ 

Zomerkampen 
Elk jaar worden er vanuit het bisdom kinderzomerkampen voor diverse leeftijden georganiseerd. 
Dit jaar is het thema: ‘Wie ben je’? Rond dit thema zijn er spelvormen, sporten, een toneelstukje en meer. De 
leeftijdsgroepen zijn:8-11 jaar; 12-14 jaar en 15-17 jaar. 
Mocht u/jij interesse hebben, laat het dan weten! Aanmelding kan nog tot begin juli, maar….als je nu al weet dat 
er geen andere vakantie-uitjes zijn, dan wordt het juist jou/je kind van harte gegund! 
Neem contact op: d.buhler@bisdomrotterdam.nl of vraag het aan  
Rita Schoolenberg, pastoraal werkster: pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl 

~~~~~~~~~~ 

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 

~~~~~~~~~~ 
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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 2 juni inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 29 mei 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl  
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