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Dienst/Viering 25 augustus                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u.  L.Korevaar. Ouderling van Dienst M.Greevenbosch.   
                Collecte: 1e bc Samen010  2e Instandhouding Erediensten   
 R.K. 11.15 u.  F.Martens en L.Kornet. Communieviering.  

Dienst/Viering 1 september                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u.  F.J.Timmers. Ouderling van Dienst B.Wijgand         
                Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten              
 R.K.  11.15 u.  J. de Lange. Eucharistieviering. Startzondag. 
                                                                                                                                                     

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

 

Collecte in de dienst van half tien - Samen010 
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Samen 010. Dit is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers 
samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar is men actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, 
armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze maatschappij 
namelijk het meest kwetsbaar  

~~~~~~~~~~~ 

Activiteitenboekjes 2019-2020 
U heeft ze waarschijnlijk al zien liggen toen U de kerk vanmorgen binnen kwam: hele stapels met gebundelde 
enveloppes met daarin o.a. het nieuwe activiteiten boekje. Neemt u na afloop ook een bundeltje mee voor in uw 
flat of straat? Heel hartelijk dank. Heeft u vragen of aan/opmerkingen betreffende het boekje: laat het mij weten. 
Egbert van Rossum – tel. 010-4556557 of egbertvanrossum@kpnmail.nl. Dan kunnen we daar volgend jaar 
rekening mee houden. 

 ~~~~~~~~~~~ 

Belijdenis en doop zondag 1 september 
Zondag 1 september wil Wil van Herp haar geloof belijden en de doop ontvangen. Een bijzonder moment in 
haar leven en dat van onze wijkgemeente! Wij verheugen ons samen met Wil van Herp en haar dierbaren over 
dit voornemen, en zien uit naar een mooie viering!                  Namens de wijkkerkenraad, ds Fulco Timmers. 

~~~~~~~~~~~ 

Doe mee aan een spontane, speelse en spannende quiz 
Je weet het: op zaterdag, 21 september is er Open Huis in Open Hof. Veel leuke activiteiten en interessante 
ontmoetingen. De werkgroep Woord & Beeld is ook van de partij: met een spontane, speelse en spannende 
quiz. Aan de hand van kunstwerken die met Bijbelse onderwerpen of personen te maken hebben, krijgen de 
deelnemers vragen over wie of wat er uitgebeeld wordt, over het verhaal en zo meer. Daarvoor zoeken we 
deelneemsters en deelnemers, van alle leeftijden. Je hoeft geen kunstkenner te zijn of de Bijbel op je duimpje te 
kennen, met raden kan je ver komen. Het gaat om het plezier. En natuurlijk de prijs voor wie wint. Heb je zin om 
mee te doen, meld je aan. We willen met enkele duo’s werken, dus aanmelden samen is fijn, maar zeker ook 
individueel, dan vormen wij duo’s. We hopen dat er veel van jullie willen deelnemen. Zijn er teveel 
aanmeldingen, dan loten we. Stuur een email naar gesprek@openhof-ommoord.nl (bellen kan ook: tel. 010 
2260196). Je hoort dan tijdig verder nieuws. Doe mee ! Test je kennis of doe gewoon mee voor de spanning, 
het plezier en de gezelligheid.               Namens de werkgroep Woord & Beeld  Louis Vermeulen 

~~~~~~~~~~~ 

Busreis zaterdag 28 september 2019 
Dit jaar organiseert de diaconie van de Ontmoetingskerk, wijkdiaconie Open Hof en de PCOB weer een 
dagtocht. Zoals u inmiddels weet: ook bijzonder geschikt voor een ieder die wat slecht(er) ter been is. We 
bieden een gezellig en geheel verzorgd dagje uit met een rolstoelbus, waarbij we ook rekening houden met 
degenen die graag wat meer de benen strekken.  Dit jaar gaan we op pad naar Scherpenzeel en Garderen. 
We vertrekken vanaf De Aarhof om kwart voor negen, dus bent u uiterlijk om 08.30 uur aanwezig! Vanaf Open 
Hof  (Hesseplaats) vertrekken we negen uur en bent u uiterlijk om 08.45 uur aanwezig! De eerste stop voor 
koffie met gebak is rond 10.30 uur bij restaurant Boschzicht te Scherpenzeel. Hierna gaan we met de bus een 
prachtige heidetocht rijden waarbij een gids ons van alles zal vertellen over de natuur. Rond 13.00 uur krijgen 
we in restaurant Boschzicht een heerlijk 3 gangen diner. Om 14.00 uur stappen we weer in de bus en rijden we 
naar Garderen om te gaan genieten van de prachtige zandcreaties die binnen en buiten staan opgesteld in ‘t 
Veluws Zandsculpturenfestijn. Het thema is ‘Reis om de wereld’. Er is volop gelegenheid om rond te lopen en/of 
wat te gaan drinken. Om 16.00 uur haalt onze chauffeur ons op in Garderen. Dan gaan we huiswaarts en zullen 
naar verwachting rond 17.30  uur aankomen bij Open Hof en een kwartiertje later bij de Aarhof. De prijs van 
deze dagtocht is € 55,50 per persoon alles inclusief,  behalve uw eventuele drankje bij het diner en bij de 
zandsculpturen. Als u niet uit uw rolstoel kan of een elektrische rolstoel heeft moet u dit aangeven bij uw 
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aanmelding. Dit is niet nodig als u gebruik maakt van een opvouwbare rolstoel of rollator en op een gewone 
plaats in de bus kunt zitten. U kunt zich aanmelden bij Tannie Teeuwen, tel. 010-421 23 03 of email: 
l.teeuwen@upcmail.nl  Vermeldt altijd uw naam, uw telefoonnummer, waar u wilt opstappen, uw evt. rolstoel 
gebruik en een naam en telefoonnummer van degene die wij kunnen waarschuwen als dat onverhoopt nodig is.  
Uw aanmelding wordt definitief door overschrijving van € 55,50 op bankrekening NL 58 RABO 0311 82 6172  
t.n.v. wijkdiaconie Zevenkamp te Rotterdam, onder vermelding van: ‘bustocht diaconie 2019’. Wacht niet te lang 
met uw aanmelding en betaling; vol is vol! Let op: U kunt uiterlijk tot vrijdag 20 september annuleren en uw 
geld terug krijgen, daarna brengt de busonderneming de reissom in rekening. 
     Met vriendelijke groet, Tannie Teeuwen, wijkdiaconie Open Hof 

~~~~~~~~~~~ 

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 
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 

~~~~~~~~~~~ 

 
 

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 1 september  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 28 augustus 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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