
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 46 nr.30/31 zondag 28 juli en zondag 4 augustus 2019. 
 

Dienst/Viering 28 juli                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u.  M.Boogaard. Ouderling van Dienst C.Doornhein         
                Collecte: 1e bc Timon 2e Instandhouding  Erediensten              
 R.K.  11.15 u.  J.J.P.de Lange, Eucharistieviering. 

Dienst/Viering 4 augustus                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u.  N.Falkenburg. Ouderling van Dienst C.Doornhein 
                Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten              
 R.K.  11.15 u.  F.L.Martens en L.Kornet Communieviering 

Dienst/Viering 11 augustus                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u.  W.in ‘t Hout. Ouderling van Dienst A.van Ballegoie         
                Collecte: 1e Werelddiaconaat Zuid-Afrika 2e Instandhouding  Erediensten              
 R.K.  11.15 u.  H.Flohr, Eucharistieviering. 
                                                                                                           

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

Vakantie ds Fulco Timmers 
Van woensdag 23 juli t/m woensdag 21 augustus zijn wij met vakantie. In de tussenliggende periode nemen 
mijn collega’s Jils Amesz en Wim in ’t Hout voor mij waar. 

~~~~~~~~~~ 

Collecte in de dienst van half tien - Timon 
Timon is een organisatie die zich vanuit haar christelijke levensovertuiging al meer dan dertig jaar richt op de 
zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Zij doet dat voornamelijk in Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien en biedt kinderen en jongeren hoop en 
perspectief. Iedereen, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging kan een beroep op Timon doen.    

~~~~~~~~~~~ 

Spelletjesmiddag vrijdag 2 augustus 2019 om 14 uur in Open Hof      
Hartelijk welkom op deze spelletjesmiddag, waar u o.a. kunt sjoelen, mens-erger-je-nieten of memory spelen. 
Ook kunt u met elkaar spreekwoorden of plaatsnamen raden. We beginnen om 14 uur en stoppen om 16 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, ook de koffie en thee zijn gratis. Iedereen is van harte uitgenodigd voor 
deze gezellige middag. Dus heel graag tot ziens op vrijdag 2 augustus om 14 uur in Open Hof, Hesseplaats 
441. Vriendelijke groeten van de medewerkers van het ouderenpastoraat.  
 

 

 
 

~~~~~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof 
Ook in augustus is Open Hof open voor dichterlijke woorden. Niet iedereen is met vakantie en daarom houden 
we ook nu onze maandelijkse poëzieochtend. We beginnen met de serie ‘Geluidloze weerklank’ van Jan 
Veenstra. Een titel met een tegenstelling die nieuwsgierig maakt. Verder van oude bekenden het gedicht ‘Onder 
de Brandaris’ van Ida Gerhardt en ‘De wolken’ van Martinus Nijhoff. Ook het eind van een roltrap kan een 
dichter inspireren net als een ontmoeting. Bij elkaar een zomers boeketje gedichten. Juist ook het samen met 
de gedichten bezig zijn is altijd weer een boeiend gebeuren. Ieder is van harte welkom in Open Hof op 
dinsdagmorgen 13 augustus  We beginnen om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst. 
                                                                                                                           Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~~ 

21 september, Ommoord bestaat 50 Jaar en Open Hof houdt Open Huis. 
De Bewoners Organisatie Ommoord viert dit najaar het 50-jarig bestaan. Dat willen zij doen met een ‘Festival 
50 jaar Ommoord’, dat gevierd wordt tijdens 3 zaterdagen in september. Open Hof haakt hierbij aan en houdt 
op 21 september Open Huis. Dat doen we gezamenlijk met Katholiek en Protestant en ook de Ontmoetingskerk 
uit Zevenkamp doet mee. We willen graag aan iedereen laten zien wat we in huis hebben en dat doen we aan 

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


de hand van 5 thema’s: Open Hof als Vierende gemeente, als Dienende gemeente, als Muzikale gemeente, als 
Ontmoetende gemeente en als Generaties verbindende gemeente. Het is de bedoeling dat het een feestelijk 
geheel wordt, waarin zo veel mogelijk (werk)groepen uit onze gemeenschappen zich, soms gezamenlijk,  en al 
dan niet in standjes, zullen presenteren. Goede ideeën zijn nog welkom! Doet u ook mee? 
Gedurende deze dag, die van 11.00 u tot ongeveer 16.00 u gehouden wordt, zal er in ieder geval veel muziek 
zijn; de koren doen enthousiast mee en zelf kunnen we ook meezingen! Maar er zal ook ruimte zijn voor een 
goed gesprek en voor stilte en gebed. Iedereen is deze dag welkom, zowel van binnen de kerken als van 
buiten! We hopen zo weer een verbinding met de wijk te maken en te laten zien wat we ook voor de wijk willen 
betekenen. Veel zaken zullen de komende tijd nog verder worden uitgewerkt, houd daarom Open Hof Nieuws 
en het Weekbulletin in de gaten! Namens de werkgroep, Aria van Ballegoie, scriba 

 
 

 

 

 

Vakantie periode weekbulletin. 
In de vakantieperiode verschijnt het weekbulletin om de 14 dagen. Dit betekent dat op de zondagen 4 
augustus en 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.  
In de vakantie vanaf 20 juli tot 1 september alleen Telefoonpost op donderdag van 10.00 u.- 11.30 u. 
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 11 augustus  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 7 augustus 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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