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Dienst/Viering 16 mei.          
Open Hof Prot. 09.30 u. W. in ‘t Hout. Ouderling van Dienst I.Taapke - Viering via Kerk TV.                                                                                                                                             

                                             Collecte:1e Diaconie 2e Instandhouding Erediensten                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          R.K. 11.15 u.  H. Flohr. Eucharistieviering via KerkTV                                                                                                                                                                                                                           

Dienst/Viering 23 mei. Pinksteren 

Open Hof Oec.11.15 u. J.de Lange en F. Timmers. Ouderling van Dienst E.v.d.Brug. - Viering via Kerk TV.    

   

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

Overleden:  11 mei 2021,  Catharina Maria van Loon-Krol, 95 jaar 
~~~~~~~~~~   

Afgelopen week heeft u het Weekbulletin helaas niet online onvangen vanwege software - 

problemen. Piet Zuidervaart heeft hier hard aan gewerkt en als het goed is ontvangt u het nu 

weer wel. 
~~~~~~~~~~~ 

Creatief collecteren in Coronatijd  
Ook deze zondag vragen wij u uw bijdrage te storten op bankrekening NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. 
Wijkdiaconie Open Hof Ommoord. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld over de collectedoelen, tenzij u een 
andere instructie bij de overboeking vermeldt. Deze zondag zijn de collecten bestemd voor de diaconie en de 
instandhouding van de Erediensten en pastoraat. Alvast hartelijk dank voor uw gave! 

~~~~~~~~~~    

Weer 30 kerkgangers in de vieringen en diensten van RK en PKN 
De beide beraden van onze kerken zijn blij dat het weer mogelijk is om 30 kerkgangers in de vieringen/diensten 
te kunnen verwelkomen. Wij realiseren ons dat we ons nog in een kwetsbare situatie bevinden nu de 
besmettingscijfers nog niet op het gewenste niveau zijn. We zullen ons dus strikt aan de veiligheidsregels van 
het Open Hof-Gebruiksplan houden. Uiteraard gaan de uitzendingen via KerkTV ook gewoon door. 
U kunt zich voor de PKN-diensten aanmelden, (mits u geen ziekteverschijnselen hebt), van maandag t/m 
vrijdag 20.00 uur bij Aria van Ballegoie  - tel: 010-4552261   E: : scriba-openhof@live.nl 
 Voor de RK-vieringen kunt u zich van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur aanmelden bij Dori 
Heijmans  tel: 06-21547020    E:   openhof@christoffelparochie.nl 

Pinksteren, zondag 23 mei 
Met Pinksteren, zondag 23 mei zal er een oecumenische viering zijn. Ook hierbij zijn totaal 30 kerkgangers 
welkom. Dat betekent 15 kerkgangers van RK en 15 kerkgangers van PKN. 
U kunt zich voor deze viering aanmelden bij Aria voor de PKN en bij Dori voor de RK.  

~~~~~~~~~~ 

Rozenkransgebed Open Hof 
In deze meimaand beleven we een bijzondere verbondenheid met Maria, de Moeder van God en de Moeder 
van de Kerk. Elke vrijdagavond wordt de Rozenkrans gebeden. 
Op vrijdag 14 mei, 21 mei en 28 mei, bent u om 19.00 uur van harte welkom in Open Hof. U moet zich van 
tevoren aanmelden via tel. 06-21 54 70 20: van Maandag t/m Vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. 
Ook kunt u om 19.00 uur via de livestream vanuit Open Hof, het Rozenkransgebed thuis mee bidden. 

~~~~~~~~~~ 

Livestream Brielle opent bedevaartseizoen op 8 mei 
Zaterdag 8 mei start het nieuwe bedevaartseizoen in Brielle. De bedevaartkerk opent voor het eerst weer haar 
deuren, na de sluiting in de winterperiode. De openingsviering is vanaf 11.00 uur te volgen via de livestream op 
www.bisdomrotterdam.nl en via YouTube. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering. 
De custos van het heiligdom, pastoor Glas, en pater Van den Eijnden ofm concelebreren. Diaken Osseweijer 
assisteert. De zang wordt verzorgd door cantor Elena Bruins. Zij wordt begeleid op het orgel door Maria 
Meeuwenoord. Als jaarthema voor het bedevaartseizoen 2021 is gekozen voor: “Huisgenoten van God”. Het 
bedevaartsoord koos hiervoor in het verlengde van het Jaar van de Familie dat paus Franciscus voor 2020 
afkondigde. “Vanuit het Jaar van de Familie, staan we in het bedevaartsoord stil bij de familie van de Kerk. De 
gezinnen vormen de huiskerken, maar zij zijn verbonden met andere leden van de Kerk; de Kerk wereldwijd, 
maar ook door de eeuwen heen”, legt de Bisschoppelijke Brielse Commissie uit. “We zijn gezinsleden van de 
familie van de Kerk die samenkomen rond de Martelaren die getuigden van hun trouw. Mét hen zijn ook wij 
huisgenoten van God” (Efeziërs 2, 19-20). Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Ook  
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dan is voorzien in een livestream. De eucharistievieringen in het heiligdom en andere activiteiten zijn vermeld 
op de website van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum: www.martelarenvangorcum.nl 

~~~~~~~~~~    

Songfestival – Marktconcert op 19 mei in Open Hof. 
In de week van het Eurovisie Songfestival geven Fleur Dekker, Hélène Dongelmans met Willem Blonk aan de 
vleugel een Marktconcert met louter Songfestival-liedjes. De datum is dus definitief 19 mei geworden. Ook nu: 
aanvang 11.00 uur. De liedjes zijn gevarieerd: heel oude uit de 50-er jaren (Net als toen, Een beetje), ‘gewoon 
oude’ als De mallemolen van het leven en Ding-a-dong en veel nieuwere als Birds en Slow Down. Het laatste 3-
stemmig met Willem Blonk op gitaar. Het winnende Arcade uit 2019 wordt op orgel begeleid en de twee 
zangeressen zingen samen Waterloo en Hemel en aarde. Helaas mag er ook in mei nog geen publiek bij. U 
kunt dus weer meegenieten via KerkTV: Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord te Rotterdam - 
Kerkdienstgemist.nl.  

~~~~~~~~~~    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie hieronder het Weekbericht – deze week van ds. Jils Amesz, 
 

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 23 mei inleveren in een Word document – als bijlage - voor 
woensdag 19 mei 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl    
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Weekbericht 9 – 16 mei 2021 
 

Een tussentijd  
ds. Jils Amesz 
 

Nu is het een stille tijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Na de feestelijke 
Paasmorgen zijn we inmiddels aangekomen in een tussentijd, de vijftig dagen 
tussen Pasen en Pinksteren. Een tussentijd kenmerkt zich door de spanning tussen 
wat geweest is en wat nog komen gaat. 
 
Een tussentijd is een geschikt moment om even een pas op de plaats te maken. In 
een tussentijd kom je even op adem om daarna de draad weer volop op te pakken 
en aan de slag te gaan. Zo kunnen wij ook de tijd tussen Pasen en Pinksteren 
beschouwen. Jezus is gekruisigd en opgestaan. Vervolgens toont hij zich aan zijn 
vrienden. Hij is er nog. Hij eet met hen, maar het is niet meer hetzelfde als vroeger! 
Hij is herkenbaar voor zijn vrienden en tegelijk ongrijpbaar. Hij is er weer en toch 
anders dan toen hij met hen door Galilea trok. Het is een leven tussen nog hier en 
nog niet weg. Voor zijn vrienden is het een tijd van herinnering en een tijd van hoop 
en verwachting. Wat Jezus gezegd en gedaan heeft, krijgt in deze tussentijd voor 
hen betekenis. Hun ervaringen zijn het begin van hun geloof. Het gaat ontkiemen. 
Zij gaan verder in zijn voetspoor, ook na de Hemelvaart toen de leerlingen 
schijnbaar op zichzelf teruggeworpen waren. 
 
In het begin van het boek Handelingen krijgen de vrienden te horen - als ze naar de 
hemel staren - dat Jezus op dezelfde wijze zal terugkomen. Dat is nogal een belofte, 
als je zo'n troost meekrijgt dan ben je niet meer alleen, maar kun je met moed 
opnieuw op pad gaan. “We moeten niet blind naar de hemel blijven staren, maar 
onze blik blijven richten op deze wereld”, stelde Martin Luther in één van zijn 
tafelredes over Hemelvaart. Voor hem was het onvoorstelbaar, dat de Hemelvaart 
van Jezus zou kunnen betekenen dat Jezus in de hemel zit en de wereld met zijn 
vrienden aan haar lot zal worden overgelaten. Niet boven in de hemel, maar hier op 
aarde, in dit leven, vinden wij wat nodig is om ons geloof te versterken en onze hoop 
uit te dragen. Luther doelt dan vooral op de tekenen die Jezus ons achtergelaten 
heeft: de verhalen uit de Bijbel als evangelie en ook brood en wijn van de Maaltijd 
van de Heer als versterking voor onderweg, voor de tussentijd. 
 
Geloven is niet slechts naar de hemel blijven staren, maar de blik richten op de 
wereld. Dat is steeds weer opnieuw zoeken en ontdekken wat je hier en nu kunt 
betekenen voor een ander, voor de samenleving en voor God. 
“Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet?” (Lied 809) 
 
 

 
 



 
 
 
 


