
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 46 nr.45 zondag 10 november 2019.                      
               
                  

Dienst/Viering 10 november                                                   
Open Hof Prot. 09.30 u. B.J.S.Jonker. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Kinderdienst en Tienerdienst                                                                                  
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. J.de Lange. Eucharistieviering. R.K.Koor Open Hof. 

Dienst/Viering 14 november 
Open Hof Prot. 14.00 u. .W. in ’t Hout . Ouderling van Dienst M.Greevenbosch.                                                                                   
               Collecte: ouderen pastoraat.                                                                                                                                                         

Dienst/Viering  17 november  
Open Hof Oec. 10.15 u. F.J.Timmers. Dienst in Vieren. Kindercantorij. Geen Kinderdienst.                                                          
                                           Collecte: 1e Exodus 2e gezamenlijke kerken. 
                     

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

Vanmiddag viert het Seniorenkoor zijn 25-jarig jubileum in Open Hof om 15.00 uur. 
Er staat een feestelijke nieuwe Mis van Aart de Kort op het programma: zijn Missa festiva. Deze componist is 
de organist van de Kathedraal aan de Mathenesserlaan. Uit de protestantse traditie gaan vijf nieuwe 
liedbewerkingen uit het nieuwe Liedboek in première. De begeleiding op orgel en piano is in de vaardige 
handen en voeten van Andries Stam. Professioneel trompettist Jeroen Schippers, die samen met het koor én 
solo speelt (het trompetconcert van Torelli!) zal het geheel extra feestelijk maken.  Er is een entreeprijs: € 7,50 - 
minderjarigen €4.  Na het concert is daar een gezellig samenzijn in de Ontmoetingsruimte. Alle medewerkenden 
zijn dankbaar voor het heuglijke feit en uw aanwezigheid daarbij! 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof 
De komende poëzieochtend komen diverse bekende dichters aan het woord, zoals Michel van der Plas, Rutger 
Kopland met een variatie op een gedicht van Martinus Nijhoff en Vasalis. Maar er is ook ruimte voor de herfst 
met zijn melancholieke sfeer en voor enkele gedichten over onze eigen stad. Ongetwijfeld wordt het weer een 
boeiende en inspirerende ochtend, waarin we de gedichten lezen die diverse kanten van ons leven onder 
woorden brengen en er over met elkaar in gesprek gaan. Ieder is van harte welkom in Open Hof op 
dinsdagmorgen 12 november.  Aanvang om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst. Barend van Wijngaarden  
                     ~~~~~~~~~~ 

GeloofsABC gaat verder – dinsdag 12 november 20.00u in Ontmoetingskerk 
Dinsdag 12 november van 20.00-22.00u gaat GeloofsABC verder. GeloofsABC geeft bouwstenen van het 
christelijk geloof voor mensen van vandaag. Onderwerp is deze keer: Het waagstuk van vertalen. Duik in de 
wondere wereld van het vertalen van de Bijbel en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Locatie: 
Ontmoetingskerk (Ben Websterstraat 1). Deze avond wordt begeleidt door ds. Fulco Timmers en ds. Jils 
Amesz. De avonden zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht kerkelijke achtergrond. Meer info en aanmelden: 
via Fulco, fjtimmers@openhof-ommoord.nl of 06-13531786. 
                                                                              ~~~~~~~~~~ 

Verstilling en verrassing op Marktconcert. 
Op woensdagmorgen 13 november speelt Willem Blonk weer eens alleen op het Marktconcert in Open Hof. 
Hij speelt een gevarieerd programma met momenten van verstilling en van verrassing. De opening, een 
Sonatine voor piano van de Pools-joodse componist Weinberg (geb. 1919) bevat beide elementen. Vervolgens 
heerlijke koraalmuziek van Weckmann, een Sonate van Beethoven (op. 49 nr. 1), een Toccata (BWV 538) van 
Bach en een heerlijke uitsmijter. Die blijft echt een verrassing! Aanvang: 11.00 uur; entree vrij met collecte aan 
de uitgang, welkom.                                        ~~~~~~~~~~ 

Middagkerkdienst donderdag 14 november 2019, 14 uur in Open Hof 
We nodigen u allen hartelijk uit voor deze kerkdienst op donderdag 14 november. In deze dienst gaat ds. Wim 
in ‘t Hout voor. We zingen mooie en bekende liederen, die op het orgel begeleid worden door Willem Blonk. Na 
de dienst is er koffie en thee in de ontmoetingsruimte. Dus dan is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en te spreken. Iedereen is van harte welkom. Namens de medewerkers van het ouderenpastoraat. 

~~~~~~~~~~ 

Sirkelslag KIDS – vrijdag 15 november 19.00u in de Fonteinkerk 
Kom jij het Sirkelslag Kids team versterken of toejuichen? Sirkelslag wordt gespeeld door teams van kinderen 
uit groep 5 t/m 8. Het is een spel waarbij de teams diverse uitdagende opdrachten aangaan rondom het thema 
‘In het donker zoeken naar het licht’. Het spel wordt gespeeld in de Fonteinkerk (Terbregselaan 3) en duurt 
van 19.00-21.30u. Aanmelden kan nog vandaag en morgen bij Fulco (fjtimmers@openhof-ommoord.nl of 06-
13531786).                                                            ~~~~~~~~~~ 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
mailto:fjtimmers@openhof-ommoord.nl
mailto:fjtimmers@openhof-ommoord.nl


Dienst in Vieren zondag 17 november 2019 om 10.15 uur 
Zondag 17 november om 10.15 uur is er weer een Dienst in Vieren die voorbereid is met een aantal jongeren 
en de voorganger van deze zondag, ds. Fulco Timmers.  Het thema is: “WAT ZIJN JOUW 10 GEBODEN?”. 
Zoals altijd beginnen wij in de kerkzaal en na zingen, bidden en Bijbellezen gaat iedereen op zijn/haar eigen 
wijze aan de slag met het thema. De activiteiten zijn: De Bijbelteksten nader verklaard o.l.v. ds. Fulco Timmers; 
een muziekactiviteit o.l.v. Willem Blonk; de derde tafel o.l.v. Matthijs en Marjolein van Zuilen; maak je eigen 
gebo(r)d o.l.v. Ingrid Bouland en Karen Hartmans; een Taizé viering o.l.v. Amalia Barendrecht en Martine 
Zuidervaart. Als we weer terug zijn in de kerkzaal zullen we, na de voorbeden en de collecte, de maaltijd van de 
Heer herdenken en vieren. Heel erg blij zijn wij dat de Kindercantorij Open Hof er deze keer weer bij zal zijn. 
Wij hopen dat velen deze Dienst in Vieren mee zullen maken en verheugen ons op een prachtige viering rond 
dit mooie thema waarin ds. Fulco Timmers voor zal gaan. Namens de werkgroep Anneke Barendrecht. 

 ~~~~~~~~~~ 

Het Leerhuis 
Iedereen heeft te maken met keuzes tussen goed en kwaad. Vanuit je opvoeding en vanuit de samenleving 
word je daar steeds weer mee geconfronteerd. Het geweten kan daarbij een rol spelen, maar daar hoor je niet 
zoveel meer over. Hoe ga je met anderen om, hoe ga je met jezelf om? Daar hoor in de Bijbel veel over. Een 
bekend boek is in dit verband Job. Wie kent hem niet? Maar hoe zit het nou? Wat hebben we eraan? Wel, 
daarom gaat het in het Leerhuis over het boek Job. Door je daarin samen te verdiepen en van gedachten te 
wisselen komt het tot leven. Is het zoals we dachten? Zijn er nieuwe aspecten? Op maandag 18 november om 
20.00 uur is de eerst volgende bijeenkomst. De inleiding wordt verzorgd door ds. Anja Matser.  
                               ~~~~~~~~~~ 

Waarden-vol Opvoeden – dinsdag 19 november 20.00u 
Pedagoog, psycholoog en theoloog Dorothea Timmers-Huigens zal een avond verzorgen over het 
geloofsgesprek tussen ouders en kinderen. Zij is op dit onderwerp gepromoveerd en kent de praktijk van 
geloofsopvoeding door-en-door vanuit haar dagelijks werk met ouders, in zorginstellingen en als voorganger. 
Uitgangspunt is de door haar ontwikkelde theorie van Ervaringsordening, waarbij het waardevolle van ieder 
mens centraal staat. Dinsdag 19 november, 20.00-22.00u in Open Hof. Aanmelden of meer info via Fulco 
(fjtimmers@openhof-ommoord.nl of 06-13531786).  ~~~~~~~~~~ 

Marktgesprek met Open Deur 
Bij ‘toewijding’ kan je denken aan iets groots, een levensopgave, je werk, je inzetten voor God. Maar het kan 
ook vorm krijgen in huiselijke kring, of zomaar, want ‘ ’t zijn de kleine dingen die het doen’! Het kan je hele leven 
bepalen en zelfs zo dat je tijd en wereld vergeet en vooral: jezelf vergeet.  Maar dan wordt het ook lastig: hoe zit 
dat met ‘jezelf vergeten’? Kun je té toegewijd zijn? 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 exemplaren van dit prachtige blad aanwezig. Al lezend en pratend gaan we nader in op de 
diverse aspecten van het onderwerp. U bent van harte welkom op woensdag 20 november in Open Hof. Het 
gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.     Barend van Wijngaarden  

 ~~~~~~~~~~ 

Communicanten 
Elk jaar mogen we kinderen vanaf 7 jaar, groep 4, voorbereiden op het ontvangen van de Eerste H. Communie. 
U kunt uw kind aanmelden via het parochiesecretariaat. De bijeenkomsten starten begin januari 2020. 

 ~~~~~~~~~~ 

Ziekenzalving in de St.Josephkerk 
Op zondag 17 november wordt het sacrament van de Ziekenzalving toegediend in de St. Josephkerk in 
Nieuwerkerk aan den IJssel, om 9.30 uur. De voorbereidingsbijeenkomst is op donderdag 14 november van 
14.00-17.00 uur. Aanmeldingsformulieren liggen achter in de kerk.  
                                                                               ~~~~~~~~~~ 

Volwassenen die zich (verder) willen verdiepen in het Katholiek geloof, 
of één van de initiatiesacramenten (Doop, Vormsel en Eerste H. Communie) willen ontvangen, kunnen zich 
aanmelden via het secretariaat. De bijeenkomsten voor deze catechumenen starten begin november. 

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 17 november  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 13 november 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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