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Dienst/Viering  21 juni           
Open Hof Prot.  09.30 u. L.de Jong – Viering via KerkTV  
                                             Collecte: 1e Werelddiaconaat Colombia 2e collecte Instandhouding Erediensten                                                                                                                                                         
 R.K.  11.15 u. H.Flohr - Eucharistieviering via KerkTV   

Dienst/Viering  28 juni           
Open Hof Prot.  09.30 u. F.J.Timmers – Viering via KerkTV  
                                             Collecte: 1e Diaconie 2e collecte Instandhouding Erediensten                                                                                                                                                       
 R.K.  11.15 u. Centrale Slotviering  - Pastorale Team - Eucharistieviering via KerkTV   
  
 

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

Vakantie ds. Wim in ’t Hout 
Van 8 - 28 juni zal onze predikant ds. Wim in ‘t Hout van zijn vakantie genieten. Zijn collegae ds. Fulco Timmers 
(tel. 7371639) en ds. Jils Amesz (tel. 2280939) zullen in deze periode voor hem waarnemen. 

~~~~~~~~~~ 

Dag van de Vluchteling 
20 juni is in het jaar 2000 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. 
Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. Vluchtelingen die hulp en aandacht nodig hebben 
van mensen en organisaties in vrije landen, landen waaruit mensen niet hoeven te vluchten. Zondag 21 juni 
wordt in de vieringen in onze parochie aandacht besteed aan de situatie van vluchtelingen in onze directe 
omgeving. De lezingen, liederen en overweging zijn afgestemd op het thema ‘het leven van vluchtelingen en 
van ons over Hoop’. Vluchten betekent dat je leven dramatisch overhoop gegooid wordt. Angst voor oorlog of 
vervolging doen je besluiten tot een onvrijwillig vertrek uit je vertrouwde omgeving. Op zoek naar een veilige 
plek ben je erg afhankelijk van anderen, met honger, dorst en gevaren onderweg. Een vluchteling heeft bij 
vertrek al zijn contacten a.h.w. doorgesneden. Alleen met whatsapp op zijn mobieltje kan hij contact houden. 
Wij hebben in de afgelopen maanden ook ervaringen opgedaan met wegvallen van direct contact met je 
familieleden. Het coronavirus heeft ons leven overhoop gegooid. Onzekerheid over inkomen en werk. Het virus 
is onvoorspelbaar, vandaar angst om besmet te raken, geen sport of uitstapjes. We voelen een gebrek aan 
vrijheid en hebben ervaren hoe belangrijk naasten zijn. We hopen dat dit allemaal weer voorbij gaat, dat het 
leven weer normaal wordt. 
De hoop van vluchtelingen 
Vluchtelingen hopen op ook een nieuw normaal. Dat ze met een verblijfsvergunning veilig zijn, dat zij en hun 
kinderen hier een toekomst hebt, dat ze geaccepteerd worden in hun straat, op school, op het werk. Ze hopen 
dat ze de taal gaan spreken en dat ze de mensen gaan begrijpen. Contact, gastvrijheid en openheid van beide 
kanten kan die toekomst mogelijk maken. De extra-collecte wordt gehouden voor activiteiten die georganiseerd 
worden op verschillende locaties van onze Christoffelparochie.                      Werkgroep Vluchtelingenzondag 

~~~~~~~~~~ 

Goed Nieuws! 
Noteer alvast de datum: Met ingang van zondag 5 juli gaan de PKN diensten om 9.30 uur weer ‘LIVE’! 
Wat betekent dit voor ons? We zullen, helemaal volgens de richtlijnen van het RIVM en de PKN, én natuurlijk 
afstemmend met onze R.K. broeders en zusters, een voorzichtige start maken met erediensten mét 
gemeenteleden om 9.30 uur. Het vergt een intensieve voorbereiding door veel medewerkers om dit allemaal in 
goede banen te leiden, maar het begin is er! Er zal een aantal gegevens vastgelegd moeten worden als u de 
dienst bezoekt. Dit zodat bij een (onverhoopte) uitbraak de GGD na kan gaan wie er geweest zijn. Ook geldt er 
een maximum aantal voor de aanmeldingen. Voor het aanmelden plaatsen we volgende week een duidelijk 
schema in het - weekbulletin én op de - website van Open Hof - via kerk TV en kerktelefoon tijdens de dienst 
We verlangen ernaar, u en jou weer te zien in Open Hof! Uiteraard blijven de uitzendingen via Kerk TV en 
kerktelefoon voor wie niet naar Open Hof kan komen, gewoon doorgaan. Heeft u vragen naar aanleiding van dit 
bericht: mailt of belt u gerust met Ida Taapke (eredienst@openhof-ommoord.nl; 06-24240249). 
                                                      Namens alle harde werkers van Open Hof en de Werkgroep Eredienst! 

~~~~~~~~~~ 
Creatief collecteren in Coronatijd 

Wij zijn blij dat het collecteren in de coronatijd op deze wijze toch kan doorgaan. De collecten van afgelopen 
zondag hebben wederom geleid tot ruim € 200 aan stortingen op de rekening van de wijkdiaconie. 
Ook deze week willen wij weer op deze wijze aandacht vragen voor de doelen van zondag 21 juni: 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat Colombia en Instandhouding van de erediensten.  

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


Wij willen u vragen uw bijdrage over te maken naar bankrekening NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. Wijkdiaconie 
Open Hof Ommoord. Uw bijdrage zal dan 50/50 verdeeld worden over de collectedoelen, tenzij u een andere 
instructie bij de overboeking vermeldt. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Kerk in Actie – Werelddiaconaat Colombia 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste 
tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine 
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de 
bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar 
de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 
hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij 
psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma´s. Met uw bijdrage wordt dit werk mede mogelijk 
gemaakt.                                                              ~~~~~~~~~~ 

Creatief collecteren in Coronatijd RK Dienst 
Het zijn nu hele rustige tijden op straat, in de winkels en eigenlijk overal. Ook in de Open Hof 
worden de vieringen alleen nog maar gedaan in het bijzijn van de pastores en kunnen deze diensten 
alleen maar gevolgd worden via de Kerk-TV. Dit betekent ook dat de gebruikelijke collecten zijn weggevallen 
omdat de mandjes niet meer rondgaan. Omdat deze collecten een belangrijke brom van inkomsten zijn voor 
onze parochie willen wij u de tip meegeven dat u ook wekelijks of anders periodiek uw gulle gift kun overmaken 
op de bankrekening NL93 INGB 0002 8445 23 t.n.v. het RK Vicariaat Ommoord-Zevenkamp. 
Uiteraard helpt u ons daarmee de kerk in stand te houden. Op voorhand onze dank! 

~~~~~~~~~~ 

Peuter-kleuterviering voor de laatste keer???? 
Sinds ruim vier jaren zijn in onze parochie 5 maal per jaar peuter-kleutervieringen gehouden, onder leiding van 
Natasja Geise-Pompen en Tamar Slierendrecht. Beide dames hebben aangegeven -een jaar geleden reeds- 
dat ze ermee willen stoppen, dit ook vanwege de leeftijd van de eigen kinderen. Een herhaalde oproep heeft tot 
op heden niet tot nieuwe mensen geleid. Helaas. Maar misschien denkt u: ‘dit is zo leuk; dit moeten we blijven 
doen’! Dan kunt u zich alsnog melden hoor! Ook als u dat pas in september a.s. denkt. 
Maar…..op zondag 28 juni zal de -voorlopig- laatste keer zijn. Deze viering is uiteraard vanwege corona ook 
met de nodige voorzichtigheid omgeven. Dat betekent: de slotviering in Open Hof begint om 11.15 uur. 
De peuter-kleuterviering in Open Hof begint om 11.45 uur. Er wordt gekozen voor een grote ruimte, maar waar 
ook -na aanmelding- 30 mensen (en kinderen), exclusief de leiding bij aanwezig zijn. 
Het thema zal zijn: ALLEEN-SAMEN. Een mooi thema in deze tijd! 
Als het goed is, sluiten we om 12.15 uur af, zowel de kerkdienstbezoekers, als de peuters en kleuters met 
ouders, om 12.15 uur, en nemen we -bij fraai weer- buiten op het plein gepast afscheid van Natasja en Tamar. 
Meld u dus aan: secretariaat@christoffelparochie.nl (en ook voor deze bijeenkomst gelden natuurlijk de 
RIVM maatregelen: handen wassen, niet komen als je ziek bent of iemand uit het gezin, 1,5 meter afstand). 
Met vriendelijke groet,      Namens het pastorale team, Rita Schoolenberg 

~~~~~~~~~~ 

Telefoonpost 0621547020 
Zoals u al wellicht al weet is er een telefoonpost. Deze is nog steeds in gebruik. Dus als u zich alleen voelt, of 
uw verhaal kwijt wilt mag u altijd bellen. Het nummer is 0621547020 en is iedere dag bereikbaar van 10.00 tot 
16.00 uur. Voor hulp bij boodschappen doen of medicijnen afhalen kunt u ook Buurtwerk bellen . Dat nummer is 
0104553799. Gebedsintenties kunt u ook mailen naar telefoonpostoz@gmail.com  

 

De Telefoonpost: Gedurende de Corona crisis 7 dagen per week bereikbaar van 10.00 - 16.00 uur voor 
wie behoefte heeft aan een luisterend oor en ook voor het doorgeven van mededelingen. Het telefoonnummer 
is voorlopig 06-21547020  
Doorgeven van kerkelijke boodschappen voor RK: 
Zoals opgave van doop, huwelijk enz. naar secretariaat@christoffelparochie.nl.  
Bij acute pastorale zorg en het melden van overlijden telefoonnummer 06-13803332 
Doorgeven kerkelijke boodschappen voor de PKN: zoals doop en huwelijk kunnen worden doorgegeven 
aan ds. F. Timmers via tel. 0613531786 of ds@fulcotimmers.nl . 
Uitvaarten van PKN-leden kunnen worden doorgegeven aan ds. W. in’t Hout via tel. 06-1592832 of 
wim.inthout@gmail.com 

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 28 juni  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 24 juni 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl    
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