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Dienst/Viering  28 juni           
Open Hof Prot.  09.30 u. F.J.Timmers – Viering via KerkTV  
                                             Collecte: 1

e
 Diaconie 2

e
 collecte Instandhouding Erediensten                                                                                                                                                       

 R.K.  11.15 u. Centrale Slotviering - Pastorale Team - Eucharistieviering via KerkTV   

Dients/Vioering 4 juli 
          R.K.  17.00 u. J.de Lange – - Eucharistieviering via KerkTV   

Dienst/Viering  5 juli           
Open Hof Prot. 09.30 u. W.in ’t Hout. Ouderling van Dienst  A.Barendrecht. – Kinderdienst. 
                                                                                                                         Life viering en Viering via KerkTV                                                                                                                                                                         
                                             Collecte: 1

e
 Binnenlands Diaconaat  2

e
 collecte Instandhouding Erediensten                                                                                                                                                         

   

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

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! 

~~~~~~~~~~ 

Goed Nieuws: We gaan beginnen! 
Vanaf 5 juli maken we een voorzichtige start met de LIVE erediensten om 9.30 uur in Open Hof. Ook de 
kinderdienst zal in principe weer starten. De oppasdienst zal het laten afhangen van het aantal aanmeldingen. 
Het bijwonen van de erediensten in Open Hof heeft richtlijnen. Hoe gaan wij u verwelkomen: 
- U gaat u aanmelden*, telefonisch of per mail, vanaf maandag 29 juni tot en  met vrijdag 3 juli voor de dienst  
  van 5 juli bij Egbert van Rossum, zie onderstaande contactgegevens. 
- U kunt komen als u géén gezondheidsklachten hebt. 
- Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door een gastheer of gastvrouw, duidelijk herkenbaar voor u, die u  
  verder begeleidt langs een volgens de richtlijnen aangeven route. Het is nodig, i.v.m. de veiligheid, u aan de  
  aanwijzingen die u krijgt te houden. 
- Daar wordt uw naam afgevinkt en wordt u naar de kerkzaal begeleid, waar de koster u naar een plaats brengt,  
  waar een speciale indeling gemaakt is, zodat ieder voldoende afstand van de ander houdt. Bij de indeling is   
  rekening gehouden met kerkgangers uit 1 gezin of huishouden: die kunnen dan bij elkaar zitten. 
- Er wordt vooralsnog níet gezongen door de gemeenteleden in de kerkzaal. 
- Er wordt níet gecollecteerd tijdens de dienst met collectezakken; bij het verlaten van de kerkzaal staan er  
  collectemandjes. Verzocht wordt, uw  bijdrage vooraf gereed te hebben, zodat er geen opstopping ontstaat bij  
  de uitgang. Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken naar het bekende rekeningnummer van de  
  Wijkdiaconie. 
- Afhankelijk van het aantal bezoekers en de adviezen van de Protestantse Kerk Nederland zal bepaald  
  worden, of er na afloop van de dienst koffie gedronken kan worden in de Ontmoetingsruimte. Op moment van  
  schrijven wordt koffiedrinken nog dringend ontraden. We vinden het fijn, u weer te zien in Open Hof. Maar   
  natuurlijk blijven de uitzendingen via Kerk TV en kerktelefoon gewoon doorgaan, als u (nog) niet naar Open  
  Hof kunt of wilt komen. *De gegevens worden vastgelegd opdat, bij een onverhoopte uitbraak, de GGD  kan  
  nagaan wie er is geweest. Ook geldt een maximum voor het aantal bezoekers.  
  Aanmelden bij: Egbert van Rossum. Email: egbertvanrossum@kpnmail.nl tel.010-4556557 onder vermelding  
  van uw naam – adres en telefoonnummer en het aantal personen. 

~~~~~~~~~~ 

Bedankt! 
Deze maand ging Open Hof, volgens de voorgeschreven regels, weer open. Tijdens de Poëzieochtend en het 
Marktgesprek hebben we weer dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Het was goed om zo weer 
met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. In het besef dat er heel wat werk aan vooraf is gegaan om het 
zo goed voor elkaar te krijgen willen graag al deze ‘stille werkers’ bedanken voor hun inzet. 

 

 

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


Jeugd – Zomerconcert op zondagavond 5 juli 
Op zondagavond 5 juli geven kinderen en tieners in Open Hof samen een Jeugd – Zomerconcert. Op piano: 
Keying, Levi, Linde, Nathan, Rieneke en YaXin. 
Op fluit: Talitha, in samenspel met haar moeder, violiste Charlotte. Op altviool Marie en op klarinet Lara. Lara 
en Linde zingen duetten uit de Engelse barok, Italiaanse etudes en muziek uit The Sound of Music. Willem 
Blonk is als pianoleraar en begeleider actief aanwezig. 
Het concert is gratis toegankelijk en duurt van 19.00 – 20.00 uur. Geen collecte! 
Vanwege de geldende regels moet u zich van tevoren aanmelden, met naam en adres, bij Nico Hof. Mail: 

nhof@chello.nl. Dat kan ook telefonisch; 010 4551452. 
Wees niet te bescheiden, er mogen 100 mensen komen luisteren en er wordt verder niet ál te veel reclame 
gemaakt. Geeft u zich dus gerust op. Vanaf 18.45 u staan de organisatoren klaar om u binnen te laten. 

~~~~~~~~~~~~ 

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  
Voor U allen een goede gezondheid en aarzel niet om te bellen als het nodig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 5 juli  inleveren in een Word document – als bijlage -  vóór 
woensdag 1 juli 14.00 uur - per mail alleen naar:  weekbulletin@openhof-ommoord.nl    
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