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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.  T.van Os. Woord- en Communie viering.    

Dienst/Viering 22 juni   
                     R.K. 19.00 u. R.Schoolenberg - Mgr.J.v.d.Hende. H.Vormsel jongeren Sint Christoffelparochie.                                                
. 

Dienst/Viering 23 juni                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. HA. Ouderling van Dienst E. v.d.Brug. Geen Kinderdienst   
               Collecte: 1e Werelddiaconaat Nigeria 2e Instandhouding Erediensten 3e   
                    Avondmaalscollecte.                                                                                                                                                                  
 R.K. 11.15 u.  H.Flohr. Eucharistieviering   
               

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

Huwelijkszegening 
Vrijdag 21 juni zullen Johnny Mudde en Alberta Weijer (Hartekruid 3) elkaar het ja-woord geven. Zij willen een 
zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in de Waalse Kerk, om 15.00u. De dienst zal geleid worden door 
ds. Fulco Timmers. Wij wensen het aanstaand bruidspaar een mooie en feestelijke dag toe! 

~~~~~~~~~~ 

Collecte in de dienst van half tien. Pinksterzending -  zending China - De Bijbel voor iedereen! 
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep 
horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat 
zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de 
Witte Yi ook een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt 
aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de 
verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. 
                                                                                ~~~~~~~~~~ 

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.   

~~~~~~~~~~ 

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  

~~~~~~~~~~ 

Jas vermist 
Heeft iemand een middellange (tot de heupen ongeveer) donkerblauwe winterjas met blauwe sjaal gezien? 
Deze wordt sinds enige tijd dringend gezocht door de eigenaar. Graag doorgeven of afgeven bij de beheerder 
van Open Hof. Degene die ´m vindt ontvangt een kleine attentie! 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

 

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


 

 

 

 

Verbindingsbijeenkomst 
Beste parochianen. In de afgelopen tijd zijn er 
bijeenkomsten voor de besturen geweest over de 
concept-visie van onze parochie voor de komende 
jaren. Voor deze bijeenkomsten waren wij, de 
locatieraad en de pastoraatgroep uitgenodigd.  
U wordt nu uitgenodigd voor een bijeenkomst voor 
de Open Hof op Zondag 23 juni van 12:15 uur (na 
de viering) tot uiterlijk 13:30 uur in de kerkzaal. De 
bijeenkomst wordt door pastor Huub Flohr en Ton 
Thuis (vicevoorzitter dagelijks bestuur sint 
Christoffelparochie) begeleid. Na de viering drinken 
we eerst koffie en na de koffie is er een broodje. 
Het doel van deze bijeenkomst is om parochianen 
bij te praten over hoe wij als gemeenschap vitaal 
kunnen blijven/worden. Hiervoor nemen wij de term 
“levende cellen” in gebruik. De meeste van u zijn 
vrijwilliger in de kerk/lid van een werkgroep. De 
werkgroepen zijn voorbeelden van levende cellen; 

Bijvoorbeeld: lectoren; kosters; koor; gidsen; 
koffieploeg etc. De conceptvisie waar wij op dit 
moment mee werken is: In 2023 wil de Sint 
Christoffelparochie dat parochianen zich actief en 
betrokken voelen, binnen wat wij levende cellen 
zullen noemen. Daarnaast zullen de sacramenten 
gevierd blijven worden, het geloof worden verdiept 
en de gemeenschap worden beleefd. Het zou mooi 
zijn, als wij op de komende bijeenkomst een drietal 
actievoorstellen kunnen vaststellen. Uw 
opmerkingen zijn van groot belang voor het proces 
waarin we nu zitten. om een indicatie van het aantal 
aanwezigen te krijgen, ligt op de tafel in de gang 
een inschrijflijst. Aanmelden kan ook via de mail: 
openhof@christoffelparochie.nl. Echter iedereen is 
voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd, ook 
als men zich niet heeft opgegeven.  
Dori Heijmans  -  Locatieraad/Pastoraatgroep.                                                      

~~~~~~~~~~ 

Zin in een uitstapje? 
In het weekend van vrijdag 5 tot en met maandag 8 juli hebben wij  het koor Christ the King  Church Choir uit 
Kampala (Oeganda) op bezoek  voor een spetterend concert samen met Hemelsbreed en de Open Hof Cantorij 
op zondagavond 7 juli (zie uitgebreide stukje van Willem in Open Hof Nieuws). Op maandag 8 juli hebben wij 
voor onze gasten een leuke Holland Tour georganiseerd. We starten bij Open Hof en rijden vervolgens met de 
bus naar Kinderdijk waar we ook een lunch zullen gebruiken. Vervolgens gaat de bus via het Westland naar de 
Maeslandkering (u weet wel: die grote schuiven die de Waterweg in zijn geheel kunnen afsluiten in geval van 
extreem hoge waterstanden) Hier krijgen we een uitgebreide rondleiding. Dan is de tijd gekomen om onze 
gasten naar Voorburg te brengen waar ze nog een aantal dagen blijven om vervolgens weer naar Kampala 
terug te vliegen. Uiteraard brengt de bus ons weer terug in Ommoord. Er zijn een aantal plaatsen over in de bus 
en als u denkt: dat lijkt me wel wat dan kunt u zich opgeven bij Egbert van Rossum tel.4556557 of per mail: 
egbertvanrossum@kpnmail.nl.  De kosten voor u voor deze dag komen op € 19,- incl. lunch en rondleiding bij 
de Maeslandkering. We vertrekken om 90.30 vanaf Open Hof. Het lijkt ons leuk als u meegaat.   Anja Vreeswijk 
– Heleen Vermeiden – 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 23 juni  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 19 juni 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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