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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.  J. de Lange, Eucharistieviering.  

Dienst/Viering 14 juli                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u.  F.J.Timmers. Ouderling van Dienst E.v.d.Brug. Kinderdienst (laatste keer voor de                     
                                                                                                                                                        zomervakantie)                                                                                             
               Collecte: 1e bc de Hoop 2e Instandhouding  Erediensten              
 R.K. 11.15 u. R.Schoolenberg, Communieviering. 
                                                                                                                                                          

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

Collecte in de dienst van half tien - Vakantiepret voor kinderen in armoede 
De collecte vandaag is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie. Maar liefst één op de negen 
kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in 
Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas. Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in 
armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met 
leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt.  
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. Geef aan 
de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte 
Diaconaat Zomer. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank! 

~~~~~~~~~~ 

 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).  

~~~~~~~~~~ 

Zomerconcert met koor uit Oeganda 
Vanavond 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! 

~~~~~~~~~~ 

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 9 juli  We beginnen om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst.    Barend van Wijngaarden 

~~~~~~~~~~ 

Zondag 14 juli – doopdienst 
In de dienst van 9.30u van volgende week zondag zullen David Janssens en Elena van Zuilen gedoopt worden. 
Een bijzonder moment voor henzelf, hun ouders en hun dierbaren en voor de hele gemeente. Het belooft een 
feestelijke viering te worden! 

~~~~~~~~~~ 
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Picknick 14 juli a.s. 
Op 14 juli a.s. wordt er door Open Hof en Ontmoetingskerk een picknick georganiseerd na de dienst. Voor 
iedereen die mee wil doen. Waar? Op het Ommoords veld. We doen het om elkaar een goede zomer te 
wensen. Kom met kinderen, kleinkinderen en anderen die u kent. U hoeft zich niet op te geven. U neemt uw 
eigen eten en drinken mee. U mag dat zelf opeten, maar u kunt het ook delen met anderen. Neem ballen, 
badminton en andere spellen mee, en misschien iets om op te zitten. Wat zou het gezellig zijn als u ook komt!              
Tot ziens.                Peter Scheurwater-(scheag7@hotmail.com) en Kees Doornhein-(c.doornhein2@gmail.com) 

~~~~~~~~~~ 

Marktgesprek met Open Deur 
In de vakantieperiode is er nog één keer een gesprek Het onderwerp is ‘spelen’. 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 voor iedereen extra exemplaren van dit prachtige blad aanwezig. Het onderwerp 
wordt van diverse kanten belicht. Je kan het niet afdoen als iets kinderachtigs. Wel is spelen van wezenlijk 
belang voor de ontwikkeling van een kind. In de vakantie hebben ook ouderen wel weer eens tijd voor een spel. 
Andere kanten van jezelf komen dan boven. Soms kan het fanatiek worden. En is de liturgie ook niet een vorm 
van een spel? In ieder geval meer dan genoeg om met elkaar van gedachten te wisselen.       
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 17 juli  in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 
uur en duurt ruim een uur.    Barend van Wijngaarden   

~~~~~~~~~~ 

Middagkerkdienst donderdag 18 juli 2019, 14 uur in Open Hof 
We nodigen u allen hartelijk uit voor deze kerkdienst op donderdag 18 juli. In deze dienst, waarin we het Heilig 

Avondmaal vieren, gaat ds. Fulco Timmers voor. We zingen mooie en bekende liederen, die op het orgel 
begeleid worden door Willem Blonk. Henk Lengkeek is lector en leest een gedicht. Na de dienst kunnen we 

tijdens de koffie/thee met elkaar napraten in de ontmoetingsruimte. Dan is er dus volop gelegenheid om elkaar 
te spreken. Iedereen is van harte welkom en we hopen velen van u op 18 juli te ontmoeten. 

~~~~~~~~~~ 

Uitnodiging voor High Tea op woensdag 24 juli 2019 
De diaconieën van Open Hof, de Ontmoetingskerk en de PCOB organiseren dit jaar weer een supergezellige 
High Tea. De High Tea is op woensdagmiddag 24 juli in de Ontmoetingskerk te Zevenkamp. 
Ook deze zomer kunt u weer komen genieten van een heerlijke High Tea en dit keer willen wij er met elkaar 
een spelletjesmiddag van maken. Iedereen is van harte welkom, wij beginnen om 14.00 uur. 
Voor de organisatie is het handig als u zich aanmeldt bij: Tannie Teeuwen – per  email l.teeuwen@upcmail.nl of 
tel.nr. 010-4212303, maar zo komen is ook goed.  De Ontmoetingskerk is aan de Ben Websterstraat 1 in 
Zevenkamp. Wij zien uit naar uw komst.            De diakenen Open Hof en Ontmoetingskerk 

~~~~~~~~~~~ 

Vakantie periode weekbulletin. 
In de vakantieperiode verschijnt het weekbulletin om de 14 dagen. Dit betekent dat op de zondagen 4 
augustus – 18 augustus  geen weekbulletin verschijnt. Na 25 augustus verschijnt het weekbulletin weer 
iedere zondag. U gelieve hier rekening mee te houden.  

~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 

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 14 juli  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 10 juli 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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