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Dienst/Viering  9 juni Pinksteren.                                                   
Open Hof Oec. 10.15 u. F.J.Timmers en R.Schoolenberg. Oec. Seniorenkoor Open Hof. Kinderdienst. 

Dienst/Viering 16 juni                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. W.in ‘t Hout. Ouderling van Dienst C. Doornhein.  Kinderdienst   
               Collecte: 1e Pinksterzending  2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
 R.K. 11.15 u.  F.L.Martens en T.van Os. Woord- en Communie viering.                
  

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Overleden 31 Mei 2019: Francoise Charlesia Veronique Huizer-Berry – 92 jaar. 

~~~~~~~~~~ 

Sint Christoffel familiezondagen 2019 
De laatste van dit seizoen; 16 juni in de Open Hof  Rotterdam Ommoord na de zondagsviering. 
Win de Christoffelbeker! Samen lunchen. Opgeven bij; info@christoffelparochie.nl  

~~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof 
Aan de hand van poëzie kan je mijmeren, discussiëren of plezier beleven. We doen dat dan ook iedere maand. 
Mijmeren met J. C. Bloem over het voorjaar of met Fr. van Eeden over een zonsondergang aan zee. Martinus 
Nijhoff schrijft: ‘Ik ben een stille man waar God mee speelt’. We kijken naar een Ikoon met Catharina Visser en 
naar Pinksteren met Nel Benschop. Vaders krijgen een spiegel voorgehouden door Billiers en Piet Paaltjens 
roept op zijn minst een glimlach op. We gaan ze lezen, proeven en hierover met elkaar in gesprek. 
Ieder is van harte welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 11juni. We beginnen om 10.00 uur voor ruim een 
uur dichtkunst.   Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~ 

Oceaanzeilers op Marktconcert 
Vorig jaar zomer zeilden Jasper Witteveen en Willem Blonk samen van de Azoren naar Ierland. Daar 
aangekomen bleken ze goed te kunnen meekomen in het muziekleven in de Ierse pubs. Nu geven ze samen 
een Marktconcert in Open Hof: op woensdagmorgen 12 juni, van 11.00 -  11.45 uur.  
Natuurlijk zingen de mannen tweestemmig, met en zonder gitaarbegeleiding. Ierse liedjes, waarvan het publiek 
het refrein meezingt. Oude muziek, voor kerk en kroeg. Maar ook de 18e, 19e en 20e eeuw komen tot klinken! 
Jasper zingt solo Boudewijn de Groot, een smartlap en ‘De steen’. Willem zal behalve zijn stem ook het orgel 
en de vleugel laten horen. De entree is vrij; welkom! 

~~~~~~~~~~ 

Voorstelling Alzh...enzo… door Kees van der Zwaard  
Op maandagavond 17 juni a.s. bent u van harte welkom in ontmoetingscentrum de Tuijter, Nachtegaalstraat 
8 in Krimpen aan den IJssel voor een bijzondere theatervoorstelling over Alzheimer. Kees van der Zwaard laat 
op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen. 
Mensen met dementie en hun familieleden, maar ook hulpverleners, zullen zich herkennen in de verschillende 
situaties die de toeschouwers op respectvolle wijze worden gepresenteerd. Kees van der Zwaard doet dat aan 
de hand van verhalen en liedjes over zijn oom Kees en tante Marie.  Kees komt naar Krimpen op uitnodiging 
van het project Zin in Ouderdom van de Protestantse Gemeente Krimpen en het Steunpunt Mantelzorg van 
KrimpenWijzer. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Seniorenplatform 
Krimpen en de Gemeente Krimpen aan den IJssel. De voorstelling begint om 19.30 u (zaal open om 19.00u) en 
duurt tot 20.30 u met daarna gelegenheid tot napraten tot ongeveer 21.30u. Koffie/thee en drankjes zijn voor 
eigen rekening. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom om deze theatervoorstelling bij 
te wonen. Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden, maar kom je in een rolstoel dan is het voor ons 
handig om dat vooraf te weten. Wij zorgen dan dat er een plaats is waar je goed zicht op de voorstelling hebt. 
Informatiemateriaal is ruimschoots aanwezig. Informatie bij Corinne Groenendijk, tel. 0180-520909 
 

~~~~~~~~~~ 

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 
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Hoe ver zou u/jij lopen uit angst voor oorlog en geweld? 
Op de wereld zijn ruim 68,5 miljoen vrouwen, mannen en kinderen op de vlucht!  Op 15 juni lopen wij met het 
team “Inspire Walk” ,sinds 3 juni bestaande uit 4 leden van Open Hof,  20 km in de Nacht van de Vluchteling. 
We willen geld ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen, want dat is heel hard nodig. 
Doneren is eenvoudig. Ga naar www.nachtvandevluchteling.nl. Klik op het vergrootglas en zoek “Inspire Walk” 
en klik op “Doneer nu”. Doneren kan ook anoniem. Als dat gemakkelijker is, kunnen wij ook een contante gift in 
ontvangst nemen en deze zelf overmaken aan de organisatie. Hartelijk dank voor uw/jouw gift ten behoeve van 
noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd!  
                                  Amalia Barendrecht, Annerieke Heuvelman, Nico Sizoo en Heleen van der Sijs                                       

~~~~~~~~~~ 

Kliederkerk zondag 23 juni – Als een vogel zo vrij! 
Als een vogel zo vrij! Op 23 juni van 15.00u-17.00u op het Ommoordse veld, zullen we in een gezamenlijke 
Kliederkerk van de Ontmoetingskerk en Open Hof aandacht besteden aan de Bergrede. Heerlijk dat we een 
keer buiten kunnen kliederen, we kijken goed om ons heen en gaan ook aan de slag met wat we in de 
omgeving kunnen verzamelen. We sluiten af met een gezamenlijke picknick, daarom willen we vragen om naast 
iets te eten ook picknickkleden mee te nemen.  Nieuwsgierig? Beleef het mee bij de Kliederkerk! We zijn 
natuurlijk wel afhankelijk van het weer. Zie de site van Open Hof en wordt vooral lid van de Facebookpagina 
Kliederkerk Open Hof Ommoord voor meer informatie. 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.   
                                                                                 ~~~~~~~~~~ 
Op zondag 16 juni is er weer een Peuter/Kleuter viering  om 11.00 uur in Sint Joseph  Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Van Harte Welkom, ouders ,peuters en kleuters. 
 
Op zaterdag 22 juni zal Mgr. J. Van den Hende in de Open Hof het H.Vormsel toedienen aan jongeren uit onze 
Sint Christoffelparochie. Viering begint om 19.00 uur. U bent uitgenodigd. 

~~~~~~~~~~ 

Marktgesprek met Open Deur 
Wat je gelooft, hoe je gelooft, waar je in gelooft – dat verandert vaak in de loop van je leven. Je ontdekt een 
heel ander beeld van God of God verdwijnt helemaal. Je gaat niet meer naar de kerk of je gaat juist weer 
wel. Je zoekt of combineert geloof met meditatie of bijv. oosterse invloeden. Voor een ander biedt 
vrijwilligerswerk een mogelijkheid om betrokken te zijn. Na Pinksteren is het een mooi moment om het daar 
met elkaar over te hebben. 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 dit 
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 19 juni  in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.
                                    Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~ 

Herhaalde 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. Helaas zijn er op dit moment nog niet voldoende gastgezinnen waar we 2 gasten 
kunnen onderbrengen. 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 aan Egbert van Rossum - egbertvanrossum@kpnmail.nl. Helpt u ons a.u.b.? 
 

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 16 juni  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 12 juni 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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