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.          
Dienst/Viering 16 februari           
Open Hof Prot. 09.30 u. G.Koelman. HA.Ouderling van Dienst C.Doornhein.Kinderdienst. Open Hof Cantorij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
               Collecte: 1e Werelddiaconaat Kameroen 2e Instandhouding  Erediensten.      
                                                                                                                                             3e  Avondmaalscollecte                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. J.de Lange. Eucharistieviering. Ziekenzalving. Peuter/Kleuterviering.  
                                                                                                                                              R.K.Koor Open Hof. 

                      Prot. 19.00 u. D.Pranger. Welkom Open Deurdienst. Ouderling van dienst E.v.d.Brug.  
                                                                Thema:    “Als het stormt”  
                                   Collecte: Evangelisatie -  Deurcollecte: instandhouding Erediensten.  
                                   Koor:       Interkerkelijk Koor “Intercession” o.l.v. Bernard Hoving  
                                   Piano:     Bernard Hoving. 
         Orgel:     Willem Blonk                                                                            .                                                                  

Dienst/Viering 23 februari           
Open Hof Prot. 09.30 u. L.Korevaar. Ouderling van Dienst B.Wijgand. Kinderdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
               Collecte: 1e Binnenlands Diaconaat 2e Instandhouding  Erediensten                                                                                                                                                        
 R.K.  11.15 u. H.Flohr. Eucharistieviering.         

 Dienst/Viering 26 februari          
                      R.K. 19.30 u.    W.van Paassen. Gebedsviering. Aswoensdag.                                                                                                                                                 

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

Collecte  in de dienst van half 10 | Werelddiaconaat – Kameroen. 
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de 
boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee 
van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten. 
De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als 
Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering 
van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en 
produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en 
gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.  Voor meer informatie en 
achtergrondverhalen kunt u kijken op : www.kerkinactie.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen 

~~~~~~~~~~                 

Collecte  in de dienst van half 10 | Avondmaalscollecte – Speak it Loud 
Ook vandaag is de Avondmaalscollecte bestemd voor het gezamenlijke Noordrand project : “Terry’s Child 
Support”, waarmee Ds. Leah en haar team in Kenia een thuis bied aan jonge mensen die slachtoffer zijn van 
seksueel geweld, en die nergens anders gehoord worden.  Er al veel mooie initiatieven gestart binnen de 
Noordrand om geld in te zamelen voor dit project. Voor informatie kunt u terecht bij een van uw diakenen. Voor 
bijdragen voor het ‘Speak it Loud’ project: NL84 RABO 0381 8463 18 o.v.v. ‘Kenia’ 
                                                                               ~~~~~~~~~~   
Op zondag 16 februari 2020 om 13.00 uur worden twee kinderen door pastor Huub Flohr gedoopt in de 
Parochie Sint Christoffel locatie St. Caecilia te Rotterdam. 
Fam. Bosch - Woonplaats: Capelle aan den IJssel - Locatie: St. Paulus Bekering 
Dopeling: Faithley-Ann Serenity Thaciana - Geboortedatum: 03-12-2019 
Dopeling: Gymairo Stephenno Michael      - Geboortedatum: 21-08-2017 

~~~~~~~~~~ 

Valentijnsdag 
In het kader van Valentijnsdag is er vandaag 16 februari om 15.00 uur in de Andreaskerk, Heer Vrankestraat 
51 in Rotterdam, een viering. Het is een viering vol van liefde met als thema ‘Liefde en zegen gaan hand in 
hand’. Voorganger is ds. Martin van Wijngaarden en Bellita Carol treedt op als singer-songwriter. 
                                                               Van harte uitgenodigd en welkom! 

~~~~~~~~~~ 

Vandaag: Welkom Open Deur dienst om 19.00 uur in Open Hof.  
Voorganger: ds. Dick Pranger. Thema: "Als het stormt!" Dominee Pranger brengt zijn 'eigen' Koor uit de 
Oranjekerk mee, op veler verzoek: het Interkerkelijk Koor "Intercession" olv Bernard Hoving. 
Begeleiding door de band van "Intercession" en Bernard Hoving, piano. Organist: Willem Blonk. 
Aanvang Samenzang 18.45 uur met veel bekende en vertrouwde liederen en fantastische muziek! 
U bent van harte uitgenodigd! Niet te missen!   Werkgroep Eredienst/Evangelisatie. 

~~~~~~~~~~ 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/
http://www.kerkinactie.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen


Het Leerhuis: in gesprek met Job 
Al eerder zijn we met Job bezig geweest. Wat overkomt hem allemaal, waarom overkomt hem dit? Je kan 
proberen het uit te leggen, zoals zijn vrienden het deden, maar dat is weinig bevredigend. Het slot geeft ons 
een inkijkje waar het om draait. Zijn verhaal is nog steeds veelzeggend. Op maandag 17 februari bent u weer 
van harte welkom om zich in dit verhaal te verdiepen. Dat kan heel verrassend zijn. De inleiding wordt verzorgd 
door ds. Anja Matser. Het Leerhuis begint om 20.00 uur.      Barend van Wijngaarden         

Marktgesprek over broers en zussen 
Doorgaans groeien we op in een gezin. Een verschil met vroeger is dat ze tegenwoordig meestal kleiner zijn. 
Een aantal broers en zussen is geen normale samenstelling meer. Maar als kinderen van een zelfde gezin is  
er vaak een speciale band. Hoe is die relatie? Verder worden wij ook kinderen van God genoemd en vormen 
we als gemeente maar wereldwijd één familie. Wat betekent dit voor ons? 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 19 februari  in Open Hof.  
Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.         Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~     

Galante en verrassende orgelmuziek in Open Hof 
Wist u dat Mozart en Beethoven ook muziek componeerden voor grote mechanische dansorgels in Wenen?  
Die muziek is vaak best moeilijk te spelen voor één organist. Willem Blonk speelt op zondagavond 23 februari 
van de 250 jaar geleden geboren grootmeester zo’n ‘Suite voor mechanisch orgel’. Het galante ‘Fluitconcert in 
F’ van Rinck, van 1770, sluit daar goed bij aan. Verder kinkt er verrassende muziek van twee in 1920 geboren 
Nederlandse grootmeesters: Willem Vogel en Piet van Amstel.  
De entree is vrij, de aanvang 19.00 uur, met na afloop om 20.15 u een collecte. Welkom 

~~~~~~~~~~ 

Ontmoetingsmiddags voor ouderen - thema: Jaar van het Woord. 
Donderdag 5 maart 2020 in de St. Josephkerk, Kerklaan 20, 2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel   
Programma: 10.00 uur ontvangst met koffie/thee - 10.30 uur  inleiding thema en gelegenheid tot het stellen van 
vragen - 11.30 uur borreltijd - 12.15 uur lunch - 13.30 uur Eucharistieviering o.l.v. de pastores - 14.30 uur 
kopje thee met versnapering - 15.00 uur afsluiting van de dag.  
Als u wilt deelnemen aan deze dag, kunt u zich telefonisch of persoonlijk opgeven bij de telefoonpost   
Open Hof tel. 010 - 455 10 67. Zet deze dag vast in uw agenda! Wij zullen er weer een fijne dag van maken. 
Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven bij de aanmelding? Tot ziens op 5 maart. 
(Graag vóór 2 maart aanmelden.) Werkgroep Ouderencontact Mieke Verhoeff 

~~~~~~~~~~ 

Projectleden gezocht Nieuwe Liefde Viering 8 maart 2020 / Fonteinkerk Hillegersberg 
Zondag 8 maart wordt er in de Fonteinkerk – Hillegersberg  een Nieuwe Liefde Viering gehouden. Anneke 
van Wijngaarden zal de viering voorgaan die het thema “Zij aan Zij” heeft gekregen. Bent u ook benieuwd hoe 
Internationale Vrouwendag en Nieuwe Liefde bij elkaar komen? Wij zoeken voor deze viering enthousiaste 
koorleden om de viering muzikaal te ondersteunen. Voor een doorgewinterd koorlid en/of Huub Oosterhuis 
liefhebber, staat er bekend repertoire  op het programma. Aanmeldingen via e-mail naar Marleen Teeuwen : 
marleenteeuwen@upcmail.nl                                                                                                          

~~~~~~~~~~ 

Gemeentevergadering na de 9.30 uur kerkdienst op 1 maart a.s. 
Op zondag 1 maart  zullen we na de kerkdienst een gemeentevergadering houden, waarin de laatste informatie 
gedeeld zal worden met betrekking tot ‘de Kruisweg’.  Zoals u weet zijn we rond dit thema al eerder 
samengekomen, waarbij ook de kunstenares ds. Anne-Marie van der Wilt in ons midden was die ons aan de 
hand van haar kunstwerken en de daarbij passende uitleg vanuit de Bijbel en de traditie een helder beeld gaf 
van wat haar voor ogen stond.     Eelco van der Brug en Wim in ‘t Hout 

~~~~~~~~~~    
                                                                                

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