
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 46 nr.25 zondag 23 juni 2019. 
 
 

. 

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   

Dienst/Viering 30 juni                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. A.Matser. Ouderling van Dienst B.Wijgand. Open Hof Cantorij en    
                                                                                                                       Kindercantorij. Kinderdienst   
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                                      
Caeciliakerk / Alexanderpolder: 
 R.K. 11.00 u.  Centrale Slotviering  m.m.v. gehele Pastorale Team Sint Christoffel Parochie.  
   

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

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).  

~~~~~~~~~~ 
Vandaag om 13:30 uur worden vier kinderen door pastor Wilbert Bekedam gedoopt in de Sint 
Christoffelparochie locatie St. Caecilia in Rotterdam-Alexander. 
Fam. Marcus - Dopeling:  J’nae Iseyah Yaëll (Marcus) - Geboortedatum: 22-05-2017 
                        Dopeling: Desai Orlando Jeremiah (Marcus) - Geboortedatum: 13-11-2013 
                        Woonplaats: Rotterdam -  Locatie: St. Caecilia 
Fam. van Schenk Bril - Dopeling:  Samantha Aurora (van Schenk Brill) - Geboortedatum: 24-10-2017 -                      
                        Woonplaats: Capelle aan den IJssel - Locatie: St. Paulus’ Bekering 
Fam. Meyer - Dopeling:  Jackie Levina (Meyer) - Geboortedatum: 29-01-2019 –  
                        Woonplaats: Capelle aan den IJssel - Locatie: St. Paulus’ Bekering 

~~~~~~~~~~ 

Avondmaalscollecte “Speak it loud” 
Op 5 mei is het diaconale project “Speak it loud” 
binnen de Noordrand van start gegaan met het 
tonen van een filmpje van ds. Leah, voorzitter van 
Terry Child Support. Het project gaat over de 
risico's voor meisjes en jonge vrouwen om 
slachtoffer te worden van seksueel geweld. Het 
gaat niet alleen om geweld, maar ook om 
onwetendheid. 'We willen de stilte verbreken', zegt 
Terry's. Veel meisjes in Kenia worden ongewild 
zwanger en het aantal tienerzwangerschappen is 
ongekend hoog: van alle meisjes tussen de 15 en 
19 jaar heeft één op de 5 al een kind gekregen. In 
heel Kenia stoppen jaarlijks duizenden meisjes met 
hun school vanwege een wangerschap. Terry's wil 
op een positieve manier werken aan voorlichting en 
aan het verbeteren van het gevoel van 

eigenwaarde van meisjes. Het startpunt daarvoor is 
sport. Het plan is om veel sporttoernooien te 
organiseren en tijdens die toernooien wordt er 
aandacht gegeven aan seksuele voorlichting én 
aan de manier waarop je 'nee' mag zeggen als er 
iets met je gebeurt dat je niet wilt. Die 
sporttoernooien zijn alleen nog maar het begin van 
alle activiteiten. Het gaat niet alleen om meisjes 
trouwens, want het is net zo belangrijk om jongens 
te betrekken bij het gesprek over hoe je met elkaar 
omgaat en hoe je respect hebt voor de ander. 
Gedurende het project houden wij u op de hoogte 
over het verloop en eventuele sponsoracties. Heeft 
u vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht. Uiteraard 
bevelen wij deze collecte van harte aan. De 
diaconie. 

 

Zondag 23 Juni 2019 – Vluchtelingenzondag 
De vieringen in de Christoffelparochie besteden vandaag aandacht aan het leven van vluchtelingen in onze 
directe omgeving. Het thema is “Verhalen verbinden “, verhalen uit de Bijbel en de verhalen van vluchtelingen 
over hun leven hier. Er is een extra collecte voor de Stichting voor Vluchtelingen UAF. Zij begeleiden 
vluchtelingen bij hun studie aan universiteit, HBO en ook MBO en naar werk. Het UAF helpt waar nodig, ook 
financieel. Zinvol werk voor vluchtelingen en voor onze samenleving. 
             ~~~~~~~~~~ 
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Kliederkerk vandaag – Als een vogel zo vrij! 
Als een vogel zo vrij! Vandaag 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.   

~~~~~~~~~~   

Gezellige avond op zaterdag 6 juli in Open Hof. 
Zoals u weet hebben wij gasten uit Kampala in ons midden in het weekend van 5 tm 8 juli.  
Op zaterdagavond hebben wij een gezellige avond georganiseerd in Open Hof met onze gasten en 
gastgezinnen. Ook hier bent u van harte bij uitgenodigd.  Alleen uw consumpties moet u zelf betalen. Bent u 
ook van de partij? Dat zouden wij heel erg leuk vinden. 
       Anja Vreeswijk – Heleen Vermeiden – Egbert van Rossum. 
 

~~~~~~~~~~ 

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 09.30 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 30 juni  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 26 juni 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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