
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 47 nr.02 zondag 12 januari 2020.                      
                             
.         
Dienst/Viering 12 januari           
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers. Ouderling van Dienst P.Zuidervaart. Kinderdienst.                                                                                                                                                                                                                                   
               Collecte: 1e de Buren 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. R.Schoolenberg. Communieviering. R.K.Koor Open Hof.      
Dienst/Viering 19 januari           
Open Hof Oec.10.15 u.  F.J.Timmers en  G.Martens. Week van Gebed tot de eenheid. Kinderdienst.  
                                                                                                                                        Open Hof Cantorij.                                                                                                                                                                                                                               
                        Collecte:                                                                                                                                           
                                                                                                                                         

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

Collecte in de dienst van half tien 
De diaconiecollecte van vanmorgen is een bestemmingscollecte. Ieder jaar zoeken de diakenen een aantal 
projecten waarvoor ze een collecte willen bestemmen. Vandaag is die voor “Logeerhuis De Buren” in 
Rotterdam. Logeerhuis De Buren biedt een welkom alternatief voor volwassenen die na een ziekenhuisopname 
naar huis mogen maar niet in aanmerking komen voor een tijdelijke opname in een verpleeghuis of zorghotel. 
De gasten beschikken niet over een netwerk van familie, vrienden, buren en kennissen dat nodig is in een 
periode van herstel. Het logeerhuis biedt een sociaal vangnet en ondersteunt en begeleidt de gasten tijdens de 
herstelperiode. Tevens wordt aan mantelzorgers de gelegenheid geboden om hun zorgtaken tijdelijk over te 
dragen om hen te ontlasten en een adempauze te geven. 

~~~~~~~~~~ 

Vanavond: Nieuwe Liefde Film ‘On body and soul’ van Ildikó Enyedi 
Vanavond 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.  

~~~~~~~ 

Poëzieochtend in Open Hof – 14 januari. 
We gaan ons deze keer bezighouden met bekende dichters als Nijhoff die zich verwonderd over een ‘kleine 
vreemdeling’ en Slauerhoff met een Nieuwjaars boutade, maar ook minder bekende zoals Azar Tishe die 
verbaasd schrijft dat je zomaar verliefd kan worden. Anton Korteweg maakt ons vertrouwd met ‘zijn stoutste 
dromen’. Dat de worsteling van Jacob meer is dan een verhaal lezen we bij Zijlstra en Reve. Ongetwijfeld wordt 
het weer een boeiende en inspirerende ochtend, waarin we de gedichten lezen en er met elkaar over in gesprek 
gaan. Ieder is van harte welkom in Open Hof op dinsdagmorgen 14 januari. Vooraf drinken we een kopje koffie. 
We beginnen om 10.00 uur voor ruim een uur dichtkunst.        Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~ 

 

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


Marktgesprek, maar waarover? – 15 januari. 
Al weet niemand waar de ziel zit en ook niet wat het precies is, we kunnen niet zonder, lijkt het wel. Als de ziel 
weg is ontbreekt er iets wezenlijks, iets wat levend maakt. Je kunt de ziel omschrijven als ‘het ademen van het 
hart’, je inspiratie. En: de ziel duidt niet aan wie je bent, maar wat je wordt, telkens opnieuw. In het oecumenisch 
maandblad Open Deur (zie ook: www.open-deur.nl) wordt dieper op dit onderwerp ingegaan. Omdat niet 
iedereen meer een abonnement heeft, zijn er voor iedereen exemplaren van dit prachtige blad aanwezig. Al 
kijkend, lezend, luisterend en/of pratend gaan we nader in op de diverse kanten. Zoals altijd de moeite waard! .       
Vooraf drinken we een kopje thee/koffie. Ieder is van harte welkom op woensdag 15 januari in Open Hof. Het 
gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.                                              Barend van Wijngaarden 
                                  ~~~~~~~~~ 
  

Gezellige spelletjesmiddag voor senioren in Open Hof op vrijdagmiddag 17 januari om 14 uur 
Hartelijk welkom op deze spelletjesmiddag, waar u o.a. kunt sjoelen, rummikuppen, mens erger-je-nieten en 
memory spelen. Maar ook naar woorden kunt 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 17 januari om 14 uur in Open Hof, Hesseplaats 441. 
                                                   Vriendelijke groeten van de medewerkers van het ouderenpastoraat.  

~~~~~~~~~~ 

Het Leerhuis – 20 januari. 
Job blijft een boeiende figuur. Zijn verhaal wordt tot de wijsheidsliteratuur gerekend. Maar ja, wat is wijsheid, 
wat is goed en wat is kwaad? Het zijn vragen waar we allemaal mee te maken hebben. Ze spelen een 
belangrijke rol in het menselijk verkeer. Iedereen heeft te maken met keuzes tussen goed en kwaad. Daarover 
van gedachten wisselen, zeker aan de hand van de Bijbel, behoort bij ons leven, bij ons geloof. Op maandag 
20 januari  gaan we ons weer in het Leerhuis over dit onderwerp verdiepen. De inleiding wordt verzorgd door 
ds. Anja Matser. U bent uiteraard van harte welkom! De avond begint deze keer om 20.30 uur, na de 
bijeenkomst van de gebedsweek voor de eenheid van de kerken. Alles bij elkaar een avond die u niet mag 

missen.                                                                                                                   Barend van Wijngaarden  
~~~~~~~~~~ 

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.  
 

 
Week van Gebed voor de eenheid – 19 tm. 26 januari 

 

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 19 januari  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 15 januari 12.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                          
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