
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 47 nr.01 zondag 5 januari 2020.                      
                             
  

Dienst/Viering 5 januari           
Open Hof Prot. 09.30 u. W. in ‘t Hout. Ouderling van Dienst M.Greevenbosch. Geen Kinderdienst.                                                                                                                                                                                                                                   
               Collecte: 1e Diaconie 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. J.de Lange. Eucharistieviering.         
Dienst/Viering 12 januari           
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Kinderdienst.                                                                                                                                                                                                                                   
               Collecte: 1e bc de Buren 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. R.Schoolenberg. Communieviering. R.K.Koor Open Hof.      
                                                                                                                                        

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

~~~~~~~~~~ 

Nieuwjaars-Marktconcert 
Op woensdagmorgen 8 januari vult Willem Blonk het eerste Marktconcert van het nieuwe jaar met de 
welluidende klanken van de vleugel en het kerkorgel. In 2020 is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd 
geboren. Het programma begint met een vroege Sonate van hem, op. 49 nr. 2. Die opening is zonder meer 
enthousiasmerend: Het tweede deel is een dansant Menuet. In hetzelfde jaar zag Christian Heinrich Rinck het 
levenslicht. Ook van hem zal iets in dit korte bestek tot klinken komen. Twee componisten die Willem Blonk 
persoonlijk gekend heeft werden precies 100 jaar gelden geboren: Willem Vogel en Piet van Amstel. Van allebei 
staat er karakteristiek werk op het programma. Het Marktconcert wordt besloten met Vogel’s Toccata op Psalm 
150. Het begint om 11.00 uur en duurt een dik half uur. Ook voor een kop soep of een andere consumptie kunt 
u in de warme Open Hof terecht; welkom ! 

~~~~~~~~~~ 

Tweede jaar Zingschool Open Hof van start 
‘Had ik dit als kind maar geleerd!’ Zo reageren veel ouders als ze merken hoe snel kinderen muziek kunnen 
leren lezen. De eerste lichting Zingschool-kinderen krijgt in januari het eerste diploma, een tweede gaat van 
start. Met een moderne methode, ondersteund door een interactieve website. En met veel individuele aandacht.  
Zo leren kinderen écht goed zingen! Zie ook www.eenlevenlangzingen.nl. De tijd: op dinsdag of donderdag, van 
15.45 – 16.30 uur, inspraak is mogelijk. Omdat een fonds het materiaal subsidieert kost het slechts € 10 per 
maand. Verder mág het kind dan ook gratis meezingen in de Kindercantorij. Geïnteresseerde ouders, neem 
contact op met Willem Blonk, via de mail: willem.blonk@planet.nl, of telefonisch (010 2205697 / 06 28068303).  

~~~~~~~~~~ 

12 januari Nieuwe Liefde Film ‘On body and soul’ van Ildikó Enyedi 
Zondag 12 januari om 19.30 uur vertonen we de film On body and soul van Ildikó Enyedi. Deze film hebben we 
uitgekozen bij het thema van de Nieuwe Liefde Viering van afgelopen november: Blij met alle mensen! Is dat te 
plat?  Mária is in het slachthuis verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Ze ontwikkelt een bijzondere band 
met de financieel directeur Endre. Ze hebben elke nacht dezelfde droom, waarin hun persoonlijkheden opgaan 
in een tweetal herten. Dromen en werkelijkheid, schoonheid en wreedheid vloeien in elkaar over, zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net als bij liefde kan het een niet zonder het ander. Het leven is een 
beproeving, maar wij allemaal dragen het vermogen in ons om deze test zo goed mogelijk af te leggen. 
Na afloop een drankje en de gelegenheid om na te praten. Kosten € 3,- (inclusief drankje). 

~~~~~~~~~~ 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Rotterdam-Noordrand 
Datum:  13-1-2020 in de Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1,  Rotterdam-Zevenkamp 
Thema:  Hoop. Muziek: Terence Pasman, Lourens de Jong, Ivo Schols en Emil Deijl 

Tijdvak Activiteit 

19:30 – 20:00 Inloop met koffie/thee  

20:00 – 20:05 Welkom en opening door Emil Deijl 

20:05 – 20:15 Toespraak door Derk-Jan van der Kolk 

20:15 – 20:20 PowerPointpresentatie met 2 slides van elke wijkgemeente 

20:20 – 20:30 Tweede ronde koffie, voordat we de kerkzaal verlaten een muzikaal intermezzo 

20:30 – 20:35 Uitleg over thema “Hoop” en Wereldcafé door Jils Amesz 

20:35 – 21:30 3 rondes van 8 minuten Wereldcafé + afsluiting “zinnen aan boom hangen”. Na de 
afsluiting muzikaal intermezzo. 

21:30 – 22:00 Informeel samenzijn, bij het verlaten van de kerkzaal een muzikaal intermezzo.  
 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
http://www.eenlevenlangzingen.nl/
mailto:willem.blonk@planet.nl


 
 
 
 
 
 
 

Week bulletin als eerste lezen? 
Veel mensen weten niet dat het weekbulletin op woensdag  naar u gemaild kan worden als u zich hebt 
ingeschreven. Hoe werkt dat? U gaat naar de website van Open Hof : https://www.openhof-ommoord.nl/ 
- dan onder het kopje actueel staat als eerste het weekbulletin.. Als u dit aanklikt ziet u de mogelijkheid om u 
zelf op te geven om het week bulletin online te ontvangen. U leest het als eerste en bespaart ook papier 
hiermee.                                                                                        Redactie Weekbulletin – Egbert van Rossum   

~~~~~~~~~~ 

Klusjesdienst. 
Als u een klein klusje te doen hebt zoals bijvoorbeeld: een lamp vervangen – stekker aanzetten – slot werkt niet 
goed – iets ophangen enz. enz. en u heeft niemand die dat voor u kan doen dan kunt u dit melden bij: 
Egbert van Rossum – tel. 4556557 – of een mail naar: klusjesdienst-openhof@kpnmail.nl. Vervolgens maak ik 
een afspraak om even langs te komen. Dit is geheel kosteloos. Mocht u wel iets willen geven dan wordt dit 
geschonken aan stichting Masakhane.  

~~~~~~~~~~ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

De Telefoonpost 010-4551067= 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.  
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 12 januari  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 8 januari 12.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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