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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.   

Dienst/Viering 7 juli                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart.  Kinderdienst   
               Collecte: 1e Binnenlandsdiaconaat  2e Instandhouding Erediensten   
 R.K. 11.15 u.  Past. de Lange, Eucharistieviering.  
   

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Overleden:  17 juni 2019,  Mevr. Cornelia Hendrika Gennissen-de Zeeuw,  82 jaar 
                     25 juni 2019, Hr. Jacobus Gustaf Maria de Vos, 91 jaar. 

~~~~~~~~~~ 

Collecte opbrengst Masakhane. 
Op zondag 26 mei vierde Gerrit Toussaint zijn 60 jarig priesterjubileum. De collecte tijdens deze viering was 
bestemd voor Stichting Masakhane. Deze stichting zet zich al meer dan 10 jaar in voor kinderen en vrouwen in 
Zuid-Afrika. De collecte en giften hebben in totaal 1.100 euro opgeleverd. Met dit mooie bedrag willen we 
schoolbus aanschaffen, zodat ook de kinderen vanaf 6 jaar in ‘plastic city’ naar school kunnen. Hartelijk dank 
voor uw bijdrage! Mocht u deze viering gemist hebben en toch een jubileum bijdrage willen geven: Stichting 
Masakhane, project hulp voor Zuid Afrika (bank nr. NL51TRIO0197844006) 

~~~~~~~~~~ 

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 en koren. Ook hier bent u van harte bij uitgenodigd.  Alleen uw consumpties moet u zelf betalen.  

~~~~~~~~~~ 

Zomerconcert met koor uit Oeganda 
Op zondag 7 juli, ’s avonds om 7 uur, is het Zomerconcert van de Stichting Open Hof Muziek. Heel bijzonder 
dit jaar, vanwege de komst van een koor uit de hoofdstad van Oeganda, Kampala. Samen met dit koor, het 
Christ the King Church Choir, geven de Ommoordse koren Open Hof Cantorij en Koor Hemelsbreed een 
spetterend concert. Drummers, dansers, koorzangers en vocale solisten uit Afrika mengen met Europese 
koorkwaliteit in een programma van anderhalf uur, zonder pauze. Veel Engelstalig werk, dat zich goed 
gemeenschappelijk laat zingen, maar ook stukken in het Swahili (o.a. Baba Yetu !). Heel speciaal en 
herkenbaar is een zevental in het Engels vertaalde liederen van Huub Oosterhuis, dat door het koor in Oeganda 
werd geselecteerd. Dirigent Willem Blonk stond aan de wieg van deze unieke samenwerking. Velen in 
Ommoord helpen om dit project re realiseren. Zijn plaats op de bok gaat hij delen met de Oegandese dirigenten 
Jacqueline Mona en Herman Bagonza. Een groots en meeslepend concert, met toetsenist Frank den Herder op 
vleugel en orgel! De kerkzaal gaat open om 18.30 uur. De entree is € 8, onder de 21 jaar € 4.  
Onze Oegandese gasten verdienen een volle Open Hof! 

~~~~~~~~~~ 

 

 
 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kamermuziekshertogenbosch.nl%2F_prod%2Fimages%2Ffoto%2Fbasis_web%2Fkoor.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kamermuziekshertogenbosch.nl%2F_prod%2Findex.php%2Farchief-2014-2015%2F91-april-2015%2F402-agenda-20150425&docid=YexthhznzIPdDM&tbnid=sSL_sAxs9Eu3tM%3A&vet=10ahUKEwj4pKup6ITjAhWllosKHaHoAL8QMwhmKBYwFg..i&w=260&h=194&itg=1&hl=nl&bih=764&biw=1517&q=koor%20in%20zwart%20wit&ved=0ahUKEwj4pKup6ITjAhWllosKHaHoAL8QMwhmKBYwFg&iact=mrc&uact=8


 

 

Poëzieochtend in Open Hof 
Ook in de zomermaanden gaan we door met de poëzie. Of: Open Hof is open voor dichters. Diverse gedichten  
passeren de revue. Met Willem Barnard houden we ons bezig met Esther. Van de bekende Vlaamse dichter De 
Coninck lezen we een verlanglijstje. K. Schippers beschrijft ontmoetingen. De Vlaamse schrijver Hertman voert 
ons naar de Gelukstraat en Frederik van Eeden, alias Cornelis Paradijs neemt in één van zijn ‘grassprietjes’ 
vadertje Cats op de hak. Bij elkaar een zomers boeketje gedichten. Ieder is van harte welkom in Open Hof op 
dinsdagmorgen 9juli  We beginnen om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst.    Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~ 
 

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 7 juli  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 3 juli 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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