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Jaargang 46 nr.32/33  zondag 11 en 18 augustus 2019. 
 

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.  

Dienst/Viering 18 augustus                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. L. Lafeber. Ouderling van Dienst E. van der Brug        
                Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten              
 R.K.  11.15 u.  J.J.P.de Lange, Eucharistieviering. 

Dienst/Viering 25 augustus                                                  
Open Hof Prot. 09.30 u. L. Korevaar. Ouderling van Dienst M.Greevenbosch        
                Collecte: 1e Samen 010  2e Instandhouding  Erediensten              
 R.K.  11.15 u. F, Martens en L.Kornet . Communieviering.                                                                                        
                                    

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl
  
Overleden:   5 augustus 2019,  Christianus Jozeph Meijster, 81  jaar 

~~~~~~~~~~ 

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 vandaag om 9.30 uur - Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en 
gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met 
christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken 
en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun 
opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven 
vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.    

~~~~~~~~~~ 

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. 

~~~~~~~~~~ 

Activiteitenboekje 2019-2020 
Op zondag 25 augustus liggen in de gang de nieuwe activiteitenboekjes voor het komende seizoen klaar om 
verspreid te worden.  Neemt u dan ook een bundeltje mee om te bezorgen aub?         Egbert van Rossum  

~~~~~~~~~~ 
 

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 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 25 augustus  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 21 augustus 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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