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Voor mededelingen rondom het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website en
de sociale mediakanalen van Open Hof.
Activiteiten genoemd in deze editie kunnen vallen onder de maatregelen die genomen zijn i.v.m. het coronavirus.

In dit nummer onder meer:
Over vieren gesproken…
Filmhuis: “Hugo”
Zingen rond de kerstboom
Kerstoratorium in WODD – Kerstzangdienst
O salutaris hostia
Kerstkoren in Open Hof
Bizar… nog steeds geen bazaar
Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel
Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam.
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Adressen en contactgegevens
Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord
Adres:
Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam
Tel: 010 421 14 76
Telefoonpost:
Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz.
Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020.
Koster-beheerders:
Marieke Groeneweg
Martine Zuidervaart
Contactadres vrijwilligers
Mw. H. Groenendijk

zaalhuuroh@gmail.com
zaalhuuroh@gmail.com

Tel. 06 2557 1531
Tel. 06 2557 1531

groenendijk.henny@gmail.com

Tel: 010 421 56 50

Coördinator van de vrijwillige kosters in R.K. diensten:
Dhr. W. Verschuur
wimverschuur@upcmail.nl
Tel. 06 5461 6867
Coördinator van de vrijwillige kosters in PKN diensten:
Dhr. E. van Rossum
egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57
Stichting Kerken Ommoord (SKO)
Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB
Rotterdam
Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)
Tel. 06 4215 2621
Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie
Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden
:
Tel: 06 1380 3332
Pastores:
Dhr. H. Flohr
pastor.flohr@christoffelparochie.nl
Dhr. J. de Lange
pastor.delange@christoffelparochie.nl
Mw. G. Martens
pastor.martens@christoffelparochie.nl
Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.
Secretariaat:
openhof@christoffelparochie.nl
Ledenadministratie:
Dhr. H. Koster
j.koster66@upcmail.nl
Tel. 06 2185 3832
Kerkbijdragen:
Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof
Centraal Parochiesecretariaat
Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM
Capelle a/d IJssel
Tel: 010 303 88 71
Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord
De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.
Pastores:
Ds. W. in’t Hout

wim.inthout@gmail.com

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)
Coördinatoren Oecumene:
Dhr. H. Schutte
hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224
Dhr. J.B. Barendrecht
joostbarendrecht@hotmail.com Tel: 06 1161 7794
Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof
Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl
Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater

veravananrooy@planet.nl
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Indien U Open Hof Nieuws regelmatig
ontvangt en er ontbreekt eens een nummer, neemt U dan contact op met voor
Ommoord: Dhr H. Koster, tel:420 60 01
Zevenkamp:Mw M. de Koning,
tel: 010 220 04 38

Redactie
Redactieadres uitsluitend
Redactie OHN
Open Hof, Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam
Redactieleden:
Kees Doornhein
Hans Schutte
Rya Lucas
Redactiesecretariaat:
Gerard Timmers tel: 010 455 81 80
Lay-out:
Hetty Nederlof
Girorekening: NL98INGB0004405548
t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam

Kopij
Kopij voor het volgende nummer OHN
2022-01 dient uiterlijk donderdag
30 december 2021 in het bezit te zijn van
de redactie
Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in
bijlage als jpg bestand, per e-mail:
Redohn@openhof-ommoord.nl
Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de
brievenbus of afgeven bij het buffet).
Alle kopij met naam en telefoonnummer
van de auteur.

Tel: 06 1159 2832

Wijkkerkenraad:
Dhr. A. Barendrecht (voorzitter)
beleid@openhof-ommoord.nl
Mw. A. van Ballegoie (scriba)
scriba-openhof@live.nl
Tel. 010 455 22 61
Ledenadministratie:
Mw. J. Wijgand-van Stijn
jvanstijn56@gmail.com
Tel. 010 455 40 74
Wijkdiaconie:
Dhr. F. Weevers (voorzitter)
frans.weevers@gmail.com
Tel. 010 455 51 69
Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.
Wijkraad van Kerkrentmeesters:
Dhr. A. de Vries (voorzitter)
arjenc.devries@upcmail.nl
Tel. 06 1091 7175
Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.
CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk
Bureau.
Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Open Hof
Kerkelijk Bureau:
Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam
Tel: 010 418 78 00
Scriba: Ds. L. Lafeber
Tel: 079 331 46 57

Advertenties:

Bezorging

Tel: 010 420 13 47

AVG
Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v.
Algemene verordening gegevens
bescherming.
Door het insturen van kopij, welke
contactgegevens bevat, gaat de inzender
akkoord met de plaatsing van deze
gegevens.
Door het insturen van foto’s gaat de
inzender akkoord met de plaatsing van
deze foto’s. Het is aan de inzender van
deze foto’s om toestemming tot plaatsing
van de gefotografeerde te hebben. Uw
akkoord geldt voor zowel de papieren als
voor de digitale versie van Open Hof
Nieuws.
Uw contactgegevens worden niet
bewaard, zij worden alleen gebruikt om
geïnteresseerden in uw activiteit in de
gelegenheid te stellen om met de
organiserende personen in contact te
komen.
Bij vragen en/of klachten kunt u contact
opnemen met de redactiesecretaris via
redohn@openhof-ommoord.nl
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Over vieren gesproken…
We zijn inmiddels onderweg naar
Kerstmis.
Er waren er die tegen me zeiden: “Ik ga bijna nooit
naar de kerk, maar met kerst zit ik er altijd”. Je vraagt
je af waarom? Ik denk, omdat diep in ons een verlangen leeft naar een geheeld bestaan. Waarom zouden
we dat niet delen met de mensen om ons heen? In
Open Hof, door mensen bij ons thuis aan tafel uit te
nodigen, door mensen te verrassen met een bezoek
en inspirerend gesprek. Of om door een ‘flashmob’ in
een winkelcentrum kerstliederen te zingen en zo onze
blijdschap over ‘Gods komen in onze wereld’ veelzeggend te delen met omstanders, zoals een kerkelijke
gemeente eens met grote passie vervuld hun lied,
liefde en licht verspreidde onder de mensen in een
eigentijdse vorm. Hoe prachtig! Want de kern van de
zaak met kerst is: vreugde. Daar wees de theoloog dr.
A.A. van Ruler ooit terecht op. Hij citeerde Lucas: “Ik
verkondig u grote blijdschap” En hij voege eraan toe:
‘Dit is het woord van de engel tot de herders. Dat zijn
ook maar povere lieden, arm en veracht. Ze hebben
niet veel te verwachten van het leven. Toch spreekt de
engel tot hen over vreugde. En niet alleen de engel,
het hele Nieuwe Testament valt als in koor de engel
bij. Op iedere bladzij staat, om zo te zeggen: “Wees
blij in de Heer”’. Tot zover Van Ruler. Zullen we er met
elkaar alsjeblieft voor zorgen, dat we die vreugdevolle
toon niet kwijt raken in onze tijd van corona, crisis en
cynisme? Zo worden we zelf een klein kerstverhaal.

Het kerstfeest roept bij de meesten van ons een reeks
van beelden en herinneringen op. Zeker als we – door
wat voor omstandigheden ook – niet op de plek en in
het gezelschap zijn waar en met wie we graag zouden
willen zijn. Bijvoorbeeld als we ver van huis zijn, omdat
we ‘in den vreemde’ vrede en menselijkheid proberen
te bevorderen. Ik denk onder meer aan artsen, verpleegkundigen, militairen en politiemensen. Ik ken persoonlijk de ervaring om dan ver van huis te zijn en niet
in gezelschap van je dierbaren. Maar, ander voorbeeld, het kan ook zijn dat we ons door corona, door
ziekte, door verblijf in ziekenhuis of verpleeghuis, of
door het overlijden van onze dierbare, door gebroken
menselijke relaties eenzaam voelen of ons ‘thuis’ en
ons gezelschap noodgedwongen missen.
Het lijkt me dat de omstandigheden waarin we verkeren ons besef van het vieren ook kunnen verdiepen.
We zijn gewend aan wat we ‘kerstsfeer’ noemen. Enige romantiek zal ons met kerst niet vreemd zijn en we
doen ons best (zeker in deze coronatijd!) om die sfeer
te bewaren. Toch…..rondom de kribbe van Bethlehem
stonden geen kerstbomen, geen tafels met goed en
heerlijk eten en zeker geen pasto(o)rs of dominees,
die een fraaie toespraak hielden. Het moet eerder een
uiterst sober gebeuren zijn geweest, de geboorte van
een kind aan de rand van de armoede. De ‘stille, heilige nacht’ was niet zo stil. De Romeinen voerden in die
tijd een bewind dat op geweld was gebaseerd, de economie draaide op slavernij (een echte 24-uurseconomie!) en hoge belastingen voor de arme boerenbevolking.

Ik wens ieder een gezegend/zalig/ vrolijk kerstfeest en
een hoopvol Nieuwjaar!
Wim in ‘t Hout

Tweemaal heb ik het kerstfeest in oorlogsgebied gevierd. Ik vergeet nooit meer, dat ik een kerstdienst begon met de bekende woorden ‘Onze hulp is in de
naam van de Heer’ en ik op dat moment de bommen
hoorde vallen. Tegelijkertijd drukt de situatie, waarin je
je in zo’n gebied bevindt, je met de neus op armoede
en oorlog. Maar ook de bovengeschetste omstandigheden van mensen doen hen deze dagen extra zwaar
ervaren. En er zijn mensen die om wat voor reden ook
het tot stikkens toe benauwd hebben. Misschien wel
omdat ze worstelen met vragen die al jaren hebben
liggen wachten op de bodem van hun ziel. Vaak vertroebeld of verdrongen door alle besognes. En nu slaat
het ineens in alle hevigheid toe. Gedachten aan vrede
en licht lijken dan dromen. Maar in onze dromen kan
een diep verlangen naar boven komen. Er zijn dromen
die het beste van een mens laten zien. Misschien wel
omdat God droomt van een wereld en mensen waarin
vrede woont. Veel mensen proberen intussen iets
daarvan te delen met hun medemensen, met vluchtelingen en asielzoekers of gewoon met mensen in hun
omgeving, die op zulke dagen wel een bezoek kunnen
gebruiken. Van ganser harte hoop ik intussen, dat we
ons kerstfeest in de kerk (in de kerstnacht en op kerstmorgen) met vreugde en in verbondenheid kunnen
vieren, al of niet in de kerk en via kerk-tv alsmede in
onze huizen. Het viel me door de jaren heen met kerst
altijd weer op, dat er velen zijn die juist dan de kerk
bezochten. Indertijd in oorlogsgebied waren er velen,
die nadrukkelijk vroegen om een viering.
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Jeugd en Jongeren

RK Coördinator:
Paula Emmen, tel. 010 421 26 88
paulaemmen@gmail.com
RK Jeugd- & Jongerengroepen:
16+/18+
Paula Emmen,
tel. 010 421 26 88
1e communiegroep:
??
Familiezondagen:
Elke van der Bulk,
tel. 06 2317 0441
Vormselgroep:
Vacant
Peuter-kleutervieringen ??

Oec. Coördinator:
Paula Emmen, tel. 010 421 26 88
paulaemmen@gmail.com
Oec. Jeugd- & Jongerengroepen:
Kindercantorij: Nienke Timmers,
tel. 010 455 81 80
Dienst in Vieren: Anneke Barendrecht,
tel. 010 421 53 53

Kinderdienst 9.30 uur

PKN Coördinator:
Amalia Barendrecht
amaliabarendrecht@hotmail.coml
PKN Jeugd– en Jongerengroepen:
Crêche: Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357
Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht,
tel. 06 2493 7620
Kliederkerk: Amalia Barendrecht,
kliederkerk.openhof@gmail.com
Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.
amaliabarendrecht@hotmail.com

Samen met het meisje probeert hij het raadsel van het
hartvormig slot op te lossen waarop geen sleutel past.
De film won destijds 5 Oscars.

Elke zondag komen we dichter bij kerst en elke week
wordt het boek waar we in werken mooier. We laten
het boek ook in de kerk zien en vertellen wat we gedaan hebben.

De keuze van deze film is medebepaald door de kerstsfeer en is een zeer geslaagde combinatie van animatie en verschillende filmstijlen, waaronder filmbeelden
uit het begin van de filmtijd.

We lezen verhalen uit Lucas. Dit zijn misschien zelfs
voor de kinderen wel bekende verhalen, maar de
verhalen vertellen ook altijd weer iets nieuws.

Regisseur: Martin Scorsese. Duur 126 minuten.

Helaas gaat de kliederkerk op 19 december 2021
niet door. Daarom is er in de ochtend wel kinderdienst. Helaas is er niemand voor de crèche beschikbaar.
Op 26 december 2021 en 2 januari 2022 is er geen
kinderdienst. Die start weer op 9 januari 2022.
Hartelijke groet, ook namens de andere medewerkers van de kinderdienst,
Tinie.

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje
water. Bij voorkeur gepast betalen.
namens het Filmhuis-team.
Anneke van Wijngaarden
Henk en Francien Teunisse

Filmhuis Open Hof

Op vrijdag 17 december 2021 om 14.00 uur (let op: in
de kerkzaal) wordt de 10e film van dit jaar vertoond:

Hugo
Men dient zich tevoren met adresgegevens en telefoonnummer en/of e-mailadres. aan te melden. Dat
kan via ht2@upcmail.nl of via een bericht op mobiel: 06 11-566 347.
Voor een bezoek, zonder de 1,5 meter afstand, binnenshuis dienen we wel aan te kunnen tonen dat onze
bezoekers beschermd zijn tegen corona. We doen het
tenslotte ook voor elkaar! Dat kan het eenvoudigst
door één van de volgende bescheiden te overleggen:
De Coronacheck-app van de overheid op de mobiele
telefoon; te downloaden op de mobiele telefoon via
Play-store of de App-store.
Een notitie, dat men is ingeënt, in het Gele Boekje
Parijs, 1930. Hugo Cabret is een 12-jarige wees die
onder het dak van een druk treinstation in Parijs
woont. Sinds zijn oom spoorloos verdween, heeft hij
in het geheim de zorg voor de stationsklokken op zich
genomen.

De verklaring dat men 2x is ingeënt, die men van de
GGD na de 2e inenting heeft ontvangen, te overleggen.
Om oponthoud te voorkomen, is het handig om deze
“Corona-checkapp” vooraf op de mobiele telefoon te
(laten) installeren. Het is niet moeilijk!

Daarnaast probeert hij de Automation een mechanische pop aan de praat te krijgen. Dan komt hij in aanraking met een vreemd meisje en een bittere oude
man die de speelgoedwinkel in het station beheert.
Plotseling komen Hugo's verborgen leven en het
waardevolle geheim dat hij bewaart in gevaar.

De bekende beperkingen in verband met het coronavirus zijn nog steeds van toepassing. Tevens dient u
tijdens het staan en lopen in het kerkgebouw een
mondkapje te dragen.
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Zingen rond de kerstboom 2022

Op deze vierde zondag van Advent kunt u uw hart
ophalen door luisterend te genieten van de heerlijke
muziek en vooral ook door mee te zingen met de
mooie, aloude Kerstliederen. Ds. Jacob Korf zal in
deze gloedvolle dienst voorgaan.
We beginnen al om 14.50 uur met de samenzang.
Kom, luister en zing mee! En vergeet u de collecte
voor de onkosten niet, alstublieft.
Deze dienst is voorbereid door de Werkgroep Eredienst en leden van de Werkgroep Evangelisatie.

Wij hopen dat het goed met u gaat en dat de corona
geen grip op u heeft gekregen, maar we moeten natuurlijk alert blijven.
Vorig jaar moest er afgezien worden van het zingen
rond de kerstboom, hopende dat dit in 2021 weer
mogelijk zou zijn.
Niemand kan voorspellen of geplande activiteiten
rondom de Kerst dit jaar doorgaan, gelet op de zorgelijk corona situatie om ons heen.
Natuurlijk hopen wij dat we dit jaar kunnen ‘zingen
rond de kerstboom’. Tegelijkertijd willen wij geen enkel risico nemen wanneer wij buiten of binnen zingen;
onze gezondheid is het belangrijkste. Met 60 mensen
op 1.50 m van elkaar is het niet fijn zingen.

Culturele Koffieochtend: De Rotte

Na een lange periode waarin we vanwege de coronamaatregelen niet bij elkaar konden komen en hoewel
op dit moment de situatie opnieuw onzeker is, hopen
we dat onze Culturele Koffieochtenden op vrijdag 7
januari 2022 weer van start kunnen gaan.
Op deze gezellige ochtend, waarbij u ook een kopje
koffie wordt aangeboden, zal Jan Vermaak een presentatie houden over de Rotte.

Kerst is over vier weken; wij hebben een datum geprikt: zaterdag 18 december om 12.00 uur.
Het geheel zal ongeveer 40 minuten duren. Uiteraard
wordt u weer verrast met decemberlekkernijen om de
stem te smeren en de juiste toon te treffen.
Zet deze datum in uw agenda! Wanneer het niet
doorgaat, zullen wij dit o.a. via het weekbulletin kenbaar maken.
Maar laat ons hopen dat het ‘zingen rond de boom’
dit jaar door mag gaan.
Wij wensen u in ieder geval gezegende feestdagen
en een gezond 2022 toe.
Gerard den Oudendammer

Kerstkoren

Sinds zijn pensionering fietst Jan Vermaak regelmatig langs de Rotte, waarbij hij steeds meer in gesprek
kwam met interessante mensen die aan deze rivier
wonen of werken.

Er valt (alles natuurlijk onder voorbehoud) weer veel
van onze koren te genieten rond Kerst.
In het dienstenschema staan de koren natuurlijk
vermeld, maar hier even op een rijtje:

Omdat zijn passie fotograferen en filmen is vroeg Jan
zich af waarom hij niet een documentaire ging maken
over de Rotte. In gedachten zag hij al bepaalde onderwerpen de revue passeren, zoals de historie van
de Rotte, de molens en gemalen, de woonarken en
op dit moment actueel, de Rotte tunnel van de A16.

Zondag 19 dec 09.30 u: Oecumenisch Seniorenkoor
Open Hof
Zondag 19 dec 15.00 u: Open Hof Cantorij, met
orkest en solisten

U bent van harte welkom! Wel zijn wij genoodzaakt u
te vragen om een geldig coronatoegangsbewijs te
laten zien bij binnenkomst.

Vrijdag 24 dec 23.00 u: Koor Hemelsbreed, met Cora
Greevenbosch, fluit
Zaterdag 25 dec 09.30 u: Open Hof Cantorij, en een
lied van de Kindercantorij

Tijd:
Vrijdag 7 januari van 10 - 12 uur
Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Namens de werkgroep:

Zaterdag 25 dec 11.15 u: RK Gemengd koor Open
Hof

Marijke Kwant

Nieuwjaars-Marktconcert In Open
Hof

Kerstoratorium in WODD – Kerstzangdienst

Op woensdagmorgen 12 januari
2022 zal Willem Blonk zijn Nieuwjaars-Marktconcert geven. Hij gaat
graag de uitdaging aan om muziek
ten gehore te brengen van componisten die in het jaar 2022 precies een of meerdere
eeuwen eerder werden geboren. Voor nu valt het
grootste licht op César Franck, die in 1822 ter wereld
kwam. Hij kan gerust een van de reuzen van de
Franse Romantiek genoemd worden.

Zondag 19 december om 15.00 uur organiseert de
Werkgroep Eredienst de laatste WODD van dit jaar.
Daarin wordt het Oratorio de Noël van Saint Saëns uitgevoerd door de Open Hof Cantorij, 5 vocale solisten,
harp, strijkers en orgel. Bekende namen als Glenda
Ossekoppele, Isabelle Osenau, Ard Verkerke en Anton
Doornhein. Willem Blonk dirigeert.
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Veel organisten komen al vroeg met hem in aanraking omdat hij voor harmonium l’Organiste schreef:
maar liefst acht suites met heerlijke speel- en luistermuziek, die zich ook goed op een kerkorgel laat vertolken. Ook het grotere orgelwerk van Franck komt
aan bod. Tevens pianomuziek van tijdgenoten die hij
in Parijs zeker is tegengekomen.
Het concert begint om 11.00 uur en duurt een goed
half uur. De entree is vrij, wellicht nog steeds met de
coronacheck. Collecte aan de uitgang.
De Marktconcerten worden door Cultuur Concreet
ondersteund.

Het project Spoetnik doet geweldig werk daar.
Ik ben erg blij dat u weer met zoveel mensen met
handige handjes en energie hebt meegedaan om
een gigantische oogst te verzamelen die hopelijk
van de week opgehaald wordt uit mijn kelder.
Het is echt een stapel van 2 meter lang, meer dan
een meter breed en meer dan 1 1/2 meter hoog.
Kelderruimte over? Nou, ik niet op dit moment, zo u
begrijpt.
Ik vraag iedere keer om een foto van waar onze
oogst naar toe gaat, maar tot nu toe is dat nog niet
gelukt, helaas. Daarom stuur ik u een foto van 2
maanden geleden met de oogst van toen. Ziet u
hoeveel dit al was en dat is alleen nog maar meer
geworden!! Gigantisch. Zo lief van u!!

Willem Blonk.

Dienst in Vieren

Wat een prachtige viering was het op zondag 21
november. Het is zo fijn dat er zoveel mensen, ruim
85, deze viering een warm hart toedragen. Als een
rode draad liep het thema, ”Daar zien we brood in”,
door de hele viering. De lezingen, de liederen en de
activiteiten hadden met dit thema te maken. Zelfs na
de viering was brood de verrassing in de vorm van
een zelfgebakken broodje dat iedereen mee naar
huis kreeg of bij de koffie op kon eten.

Dank u wel voor uw geweldige inzet en alvast voor
de komende periode van donkere dagen wens ik u
veel sterkte en laten we hopen dat 2022 een in veel
opzichten rustiger, veiliger en voorspoedig jaar mag
worden. Dat wens ik u allen van harte toe.
Els Cornax, tel.nr. 010-4211436.
Belt u gerust en spreekt u in met vermelding van uw
telefoonnummer, dan neem ik zeker contact op, dat
beloof ik.

Het is fijn dat in deze viering ieder op zijn eigen wijze
met het thema aan de slag kan, zoals luisteren naar
de uitleg van de bijbelteksten, bezig zijn met brooddeeg, muziek of een gesprek.
Het enige wat jammer was, is dat ik er zelf dit keer
niet bij kon zijn en dat was in al die jaren de eerste
keer… Toch heb ik, mede door de kerk tv, mij zeer
verbonden gevoeld bij deze viering.

O salutaris hostia

Op 21 november 2021 ging de viering dan tóch door.
De viering die al voor 15 maart 2020 was voorbereid.
Met als thema ‘Daar zien we brood in!’ In zo’n Dienst
in Vieren wordt mij als dirigent/organist ook altijd een
van de workshops toebedeeld waar mensen naar toe
kunnen als ieder voor 20 minuten een eigen activiteit
kan kiezen.

Hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2022 weer
een Dienst in Vieren houden. Zet u hem ook alvast in
de agenda? Zondag 20 maart 2022!
Hartelijke groet, ook namens de voorbereidingsgroep,
Anneke Barendrecht

De titel van de workshop die ik bedacht, O salutaris
hostia, is wel ‘ver van het bedje’ voor een jongen die
in de Gereformeerde Gemeente opgroeide. Immers,
het gaat daarin over de hostie. Waarvoor u natuurlijk
ook het Avondmaalsbrood of een matze kunt lezen.
Ik durf hier in Open Hof Nieuws niet te citeren hoe
onze Heidelbergse catechismus de ‘paapse mis’
noemde en nog noemt, zoekt u dat zelf maar op.
Maar ik had als jongen toch veel ontzag voor die boerenvrouw, die aan onze weg woonde en elke dag kilometers liep om in de RK Bonaventurakerk in Woerden naar de vroege mis te gaan voor haar Communie. Als ik mijn 300 ochtendkranten bezorgde, kwam
ik haar vaak tegen. Respect, intrigerend ook, zelf zag
ik die kerk toen nooit vanbinnen.

Breiers

Tja, want echt overal vandaan komen er berichten
binnen en vooral dekentjes, gebreid, gehaakt, kleurig
of wat minder kleurig, maar altijd lekker warm voor de
mensen van de Oekraïne.

Een grote stap naar toen ik net in Open Hof was.
Rond 1983 moet het geweest zijn, de grootste demonstraties in onze geschiedenis waren er, tegen de
kruisraketten. Zelf liep ik ook mee. Pastor Gerrit
Toussaint zei eens in een Tafelviering: “Wat kan zo’n
stukje brood nou tegen een kruisraket?” In die woorden voelde ik zijn sterke geloof in de kracht van het
ritueel dat Jezus ons naliet.
Weer later kwam ik het als musicus vaak tegen: ‘O
salutaris hostia’. Een hymne uit de 13e eeuw, geschreven door Thomas van Aquino voor het feest van
Corpus Christi, en in de eeuwen daarna door velen
op muziek gezet. Hier de tekst en de vertaling:

6

december 2021/januari 2022

Open Hof Nieuws

O salutaris Hostia,

Ook wordt er uit de bazaar opbrengst jaarlijks 25.000
euro gereserveerd voor groot onderhoud via de SKO,
waardoor vanuit de kerken naast de inkomsten uit de
exploitatie door de SKO, geen extra reserveringen nodig zijn.
Wij zijn er trots op dat er veel mooie resultaten zijn
behaald, waardoor onze Open Hof een eigentijdse
uitstraling heeft gekregen, gerealiseerd met de SKO en
het Oecumenisch beraad.

Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino

In het afgelopen jaar hebben wij met het Oecumenisch
beraad stil gestaan hoe de bazaargroep naar de toekomst kijkt. De groep bestaat uit heel actieve meestal
oudere medewerkers.
wij zijn erover met elkaar in gesprek gegaan op uitnodiging van het beraad. Wij willen nog niet vooruitlopen
op de eindconclusies om dat het eindgesprek daarover
door corona is uitgesteld.

Nobis donet in patria.
Amen.
O reddend offer
U maakt de deur van de hemel ruim.

Een ding wil ik er even uithalen. Om in 2025 nog
steeds actief te zijn zal onze groep meer medewerker
tussen 65 en 70 (en jonger!) moeten vinden om met
vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken. Wil je
meer weten over het werken bij de bazaar neem dan
contact met één van ons op. We vertellen er graag
over.

Vijanden dringen aan.
Geef kracht, geef hulp.
Aan de Ene en Drieëne God
zij eeuwige glorie.
Die ons leven geeft,
tot in eeuwigheid thuis.

Herstart.

Amen

Wij hopen in januari weer te kunnen starten, maar dan
moet alles wel meezitten. Een bazaar op 1.50 m is onmogelijk te realiseren.

We begonnen in de workshop in de Regenboogzaal
met luisteren naar deze hymne in het oorspronkelijk
gregoriaans. Er waren genoeg zanglustigen (een kleine 20) om een eenvoudige vierstemmige zetting in te
studeren van Mariano Garau (uit Italië, geb. 1958) in te
studeren. Toen die goed ‘in de grondverf’ stond, was
er een gespreksronde. Mooie dingen werden gezegd
over ervaringen met het brood in de Tafelviering.
‘Gewoon brood voedt ons zichtbare, het brood van de
Tafel ons onzichtbare lichaam’. ‘Het geeft je kracht om
door te gaan’. Da robur, fer auxilium…’Het voedt de
verbinding tussen mensen, je voelt van binnen dat je
één bent met elkaar’. ‘De verbondenheid met Christus
voel je nergens zó sterk als op dat moment’. Ook het
Seniorenkoor zong daar even later tijdens de Communie over: ‘Het brood, dat hier op tafel ligt, wordt uitgedeeld. God en mensen komen tot elkaar. Tot elk gebroken mensenhart weer is geheeld, herhalen wij dit
eeuwenoud gebaar.’ En na nogmaals het O Salutaris
hostia van Garau, nu staande, te hebben gezongen,
gingen we naar beneden en verder vieren.

Het mag duidelijk zijn dat vooral kleding heel erg welkom is omdat de voorraad voor 80 % is afgeschreven
en na een jaar onbruikbaar is geworden. Ook boeken
blijven meer welkom, deze hebben de tijd doorstaan
en kunnen worden aangevuld.
Door ruimtegebrek kunnen wij alleen handzame artikelen in ontvangst nemen.
Op alle dinsdagen kunt u uw vanaf 7 december, de
goederen tussen 10 en 15.00 uur brengen naar Open
Hof, of na afspraak via Gerard den Oudendammer
telefoon 010 421 25 77
Wij weten dat veel mensen hun goederen hebben bewaard hebben en klaar staan om ze af te leveren in
Open Hof.
Ook wij hopen dat er na een zorgelijke corona periode
in 2022 de zon weer voor ons allen gaat schijnen en
dat de bazaar weer veel mensen van in of buiten onze
kerk zal trekken.

Willem Blonk

Wij wensen u allen een gezegend en mooi 2022 toe.
Bazaargroep Open Hof
Gerard den Oudendammer
gmdenoudendammer@hotmail .com
telefoon 010-4212577

“Bizar, nog steeds geen bazaar“

Ongetwijfeld heeft u zich afgevraagd wanneer de bazaar weer gaat starten. Dit heeft ook velen van ons
bezig gehouden. Uit een klein onderzoekje is gebleken dat bijna iedereen van de medewerkers uitkijkt
naar de herstart van de bazaar. Maar wanneer is en
blijft de vraag.
Dit jaar wilde wij feestelijk stil staan bij ons 10-jarig
bestaan dit jaar.
Door heel veel inzet van onze bazaarmedewerkers
zijn er veel zaken gerealiseerd in Open Hof.
Denk maar o.m. aan de stoelen in de kerkzaal, de
airco en nieuwe tafels en stoelen in de ontmoetingsruimte, tafels in de bovenzalen, en tal van andere
goede investeringen in onze Open Hof.
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In de marge

Maria

Tegen eind december neemt de kerstkoorts toe.
Sommigen hebben ooit nog wel eens iets gehoord
over ‘niet begeren’, maar dat lijkt omgeslagen naar
‘gij zult begeren, gij zult kopen’. Je komt geen zingende herders tegen, maar rond racende pakketbezorgers. Niet de vrede moet op aarde dalen, maar de
welvaart, tenminste bij ons. Economisch moeten de
zaken op orde zijn, want waar moet het anders heen!
Het schijnt dat dit feest iets te maken heeft met onze
christelijke beschaving, met een stal, met een geboorte, met vrede op aarde! En zo’n jonge moeder
Maria is net als de baby natuurlijk ontroerend, maar
verder...

En dit lied horen we terug in het Magnificat, het loflied van Maria. Zij staat niet los van het verleden.
Maar weten we wat daarin staat?
In ieder geval gaat het om een God die naar haar,
een vrouw, heeft omgezien. Wie de mensengeschiedenis bekijkt weet dat dit niet vanzelfsprekend is.
Misschien dat ze daarom tot een soort moedergodin
gemaakt, een koningin. Maar zij gaat ons in alle eenvoud als gelovige voor: ‘Mij geschiede naar uw
woord’. En wat zegt zij nog meer? ‘Hij heeft machtigen van de troon gestoten en vernederden verhoogd, hongerlijders heeft Hij vervuld met al het goede en rijken heeft Hij ledig heengezonden, Hij heeft
zijn kind Israël vastgehouden, Hij blijft zijn ontferming
indachtig …’ Zo zingt deze a.s. moeder het uit. Hier
komen onderwerpen aan bod die ons nog steeds
aangaan. Maar dan moet het wel klinken en tot ons
doordringen, we zullen het er met elkaar over moeten hebben: wat betekent het voor ons.

Het oorspronkelijke verhaal vertelt ons dat zij, een
eenvoudig meisje, wordt aangesproken door een
engel. Ze zal een kind krijgen. Niet zomaar iemand,
maar een zoon waar we het nog steeds over hebben. Ze is verbaasd, heeft haar terechte vragen,
maar accepteert het. Verder stopt onze aandacht
dan. Maar zij kent de verhalen die haar geloof ondersteunen. Zo heft ze een loflied aan dat bekend staat
als het Magnificat. Veel componisten hebben er muziek bij gemaakt, maar wordt er verder veel aandacht
aan besteed? Die tekst komt weinig ter sprake. Is dat
omdat zij een vrouw is?

Een drietal vrouwen verheft hun stem op belangrijke
momenten is de geschiedenis. We mogen er weet
van hebben
Barend van Wijngaarden

Mirjam

Ik voor jou, jij voor
mij en wij voor elkaar.

Een andere Maria, bij ons bekend als Mirjam heft
ook een lofzang aan. Het boek Exodus vertelt hoe
het joodse volk de slavernij in Egypte ontvlucht is. Ze
trekken via een pad door de zee en redden het net.
Het leger met paarden en wagens komt om in de
zee. Je kan zo’n verhaal ‘journalistiek’ lezen maar je
ook afvragen waarom dat er zo staat. Wel, bij de zee
kan je denken aan ondergang en dood en bij paarden en strijdwagens aan de heersers die een volk
onderdrukken, die oorlogen voeren. Dat laat het volk
onder leiding van Mozes achter zich. Als bevrijde
mensen gaan ze op weg. En ze juichen! Ook de
vrouwen, die onder leiding van Mirjam, de zus van
Mozes, met trommels en fluiten een reidans uitvoeren want paarden en ruiters stortte Hij in zee. En het
volk gaat op weg. Eenvoudig is het niet, maar met de
Eeuwige sluiten ze een verbond dat nooit verbroken
zal worden al is daarbinnen het christendom wel anders over gedacht.

We naderen met rasse schreden de feestdagen. Wel een
stressvolle tijd als je weinig te
besteden hebt, want je wilt toch
niet dat je kinderen met lege
handen staan.

Gelukkig kunnen wij dan als ondersteuning een tas
met boodschappen aanbieden. Zo heeft men wellicht
iets meer ruimte om het geld aan andere dingen te
besteden.
Het is fijn dat we nog steeds op u kunnen rekenen.
U kunt iedere dag levensmiddelen brengen in Open
Hof. Denk dan aan houdbare levensmiddelen als
blikken soep, koffie en thee, suiker, rijst enz.
Een gift kunt u storten op girorekening NL96 INGB
0007609494 van de Stichting Werkgroep Zonder
Naam te Rotterdam. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Chana
Veel later wordt in het boek Samuel verteld dat het
woord Gods schaars was. ‘Ieder deed wat recht was
in zijn ogen’. Maar dan wordt er verteld dat er een
man Elkana is. Hij heeft twee vrouwen. De één heeft
kinderen de ander niet. De laatste heeft het moeilijk,
want eigenlijk tel je dan niet mee. Wat voor toekomst
heb je dan? Haar man houdt echter het meest van
haar en steunt haar. Maar dat is haar niet genoeg.
Ze bidt om een kind, jaar op jaar. De priester Eli ziet
haar mond bewegen, maar hoort niets en spreekt
haar aan. Nee, ze is niet dronken! De priester ziet
haar verlangen en volhouden en zegent haar. Dan
krijgt ze toch een zoon, Samuel, die ze aan God zal
opdragen. Hij zal de taak van rechter vervullen. En
deze vrouw, Chana of Hannah, heft een loflied aan
om de Heer te loven. ‘Verrukt is mijn hart om de Ene
…’ Er wordt als het ware een nieuwe start gemaakt.
Dat geeft inspiratie.

E-mail: werkgroepzn@gmail.com.
Vertrouwenspersonen:
Renske Polhuys ) tel: 06 1205 3805
Claus Weggeman )
Giften augustus
1x € 3,00; 1x € 10,00; 2x € 15,00; 2x € 25,00;
2x € 50,00; 1x € 250,00
Giften september
1x € 3,00; 1x € 10,00; 1x € 15,00; 2x € 25,00;
2x € 50,00
Giften oktober
1x € 3,00; 1x € 10,00; 1x € 15,00; 4x € 25,00;
1x € 50,00
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Dichterlijke woorden

Je kunt dat opvissen uit het water, symbool van de
ondergang zien als een vingerwijzing naar de toekomst. Dat perspectief beleeft Maria ook als zij de
moeder van Jezus mag worden. Daarvan wordt verteld
in de verhalen, de eeuwenoude woorden, die tot op
vandaag hun zeggingskracht nog niet verloren hebben.
Er is geen breuk, maar een doorgaande lijn. Jezus is
de ‘bron van leven’, staande in de joodse traditie. Een
traditie die niet beklemmend mag worden gemaakt
maar als inspiratie wil dienen. De ‘eeuwenoude woorden’, de verhalen die Hij voor ons bestemde moeten
verteld en besproken worden. Dan kunnen ze tot leven
komen.

Eeuwenoude woorden
Eeuwenoude woorden
boordevol geheim
boekenvol verhalen:
God wil bij jou zijn.
refrein:

Barend van Wijngaarden

Mirjam Maria,

Hij wordt in Bethlehem geboren

de Heer is nabij.
Mirjam Maria,

In die tijd heerste in Rome keizer Augustus. Hij vaardigde het bevel uit: ‘Alle mensen die in mijn rijk wonen, moeten zich laten inschrijven in registers, iedereen in de plaats vanwaar zijn familie stamt.’ Daarom
trok Jozef met Maria van Nazareth naar Bethlehem,
de vaderstad van de familie van David. Daar bracht
Maria haar eerstgeboren Zoon ter wereld. Zij wikkelde
Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, want in
de herberg hadden zij geen plaats gevonden.

gezegend ben jij.
Eeuwenoude woorden
naar jou toegewaaid
goede grond gevonden
door de Geest gezaaid.
refrein:

Voor velen is er geen plaats, geen plaats om te leven
in deze wereld. Geen plaats waar je terecht kunt voor
goede, professionele, verpleegkundige zorg.

Eeuwenoude woorden

Juist in deze decembermaand, juist in deze donkerste
periode van het jaar, verlangen mensenkinderen over
heel de wereld naar Licht, naar verlossing.

In jouw schoot ontkiemd
wachten in het donker

De voorbereidende Advent zou een verlichting moeten
geven; wat rust en ruimte voor bezinning om uit te
kijken naar de komst van Jezus in de wereld. Nadenkend over die vraag; ‘Wat betekent de komst van die
kleine Jezus voor mij?’.

groeiend ongezien.
refrein:
Eeuwenoude woorden

Waarom verlangen zovelen naar dit Kerstfeest; met de
bekende liederen, de lichtversiering buiten, de kleurig
versierde kerstboom, de kerststal met alle bekende
beeldjes. Elke week weer, op zondagmorgen dat kleine lichtje extra aanstekend aan de adventskrans. Kunnen al deze lichtjes de duisternis verdrijven?

in jouw hart bewaard
aan het licht gekomen
God geopenbaard.
refrein:

refrein:

Vol vertrouwen op God, heeft Maria in overgave aanvaard, dat zij de moeder van Christus zou worden.
God wil midden onder ons aanwezig zijn. Luister met
aandacht, op Kerstavond, naar het overbekende kerstverhaal. Laat er, voor even, een nieuw licht op schijnen. Laat u raken door dat ene woord, die ene zin.
Wordt geïnspireerd door dát kerstlied, dat weerklinkt
en nagalmt in uw oren. Ontdek de waarde van het
kerstfeest, dit jaar opnieuw. Ervaar dat grote geheim,
dat we met elkaar mogen delen.

Anneke van Wijngaarden

Een zalig Kerstfeest toegewenst en verder kijkend…
alle goeds toegewenst voor 2022!!

Eeuwenoude woorden
Allerhoogste Kracht,
Jezus, bron van leven
heb jij voortgebracht.

Pastor Gerda Martens

(Zingend Geloven 7)
Met Kerst klinkt uiteraard de naam van Maria. In dit
gedicht staan ze allebei. De namen Mirjam en Maria
zijn verwant. De eerste is de vertaling uit het
Hebreeuws en de ander uit het Grieks. De een zorgt
ervoor dat Mozes niet ten onder gaat en met het volk
Israël op weg kan gaan uit de slavernij naar de vrijheid.
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Geestelijke verzorging in
De Vijf Havens en de Varenoord
Ds. Rianne van Halsema,
ma, vr en 2e zondag van de maand
telefoon 06 4664 2298
Pastor Maurice van der Put,
maandagochtend, woensdagochtend,
4e zondag van de maand
telefoon 06 2159 7724

Spreekuur
Een R.K. Pastor houdt spreekuur
in Open Hof op:
maandagmorgen
tussen 10 en 11 uur

Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord
iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of
ziekenhuisopname, neem dan contact op met:
uw wijkpredikant of
met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020
van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur

Eventueel aanbellen en
u wordt te woord gestaan

Ondersteuning voor rouwenden
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren
voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte.
Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen
manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden.
Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in
deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u
daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door
deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de
gelegenheid heeft om in groepsverband te praten
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belangstelling, eenmaal per jaar georganiseerd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur
geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de telefoonpost of het parochiesecretariaat van de
Christoffelparochie.

10

december 2021/januari 2022

Open Hof Nieuws

Oecumenische vieringen en meer
in Open Hof

Van Sint-Nicolaas naar de komst
van Jezus
Twee feestenkort na elkaar. Twee gelegenheden om
als familie en vrienden bij elkaar te komen. Bij verjaardagen — zeker als het om ouderen gaat — worden vaak herinneringen opgehaald.

Mede naar aanleiding van sommige signalen (vrolijke
en soms iets minder vrolijke) vanuit de gemeente en
de parochie heeft in het Oecumenisch Beraad de
gedachte postgevat weer eens met elkaar in gesprek
te gaan over de oecumene in onze Open Hof.
We geloven in dezelfde God, in hetzelfde prachtige
kerkgebouw. En hoe goed wordt er in de week op
diverse terreinen met veel plezier samengewerkt.

Jezus’ leven en woorden kennen we. Op zijn verjaardag kunnen we ons zijn woorden over hulp aan armen
herinneren en daarmee leg ik het verband met SintNicolaas: “Als je een bijdrage geeft, laat je linkerhand
dan niet weten wat je rechter doet, zodat je bijdrage
niet bekend wordt en God, die het wel ziet, zal je ervoor belonen”

Wij denken aan een aantal bijeenkomsten in de eerste helft van 2022, waarin we met elkaar verschillende onderwerpen bespreken. Wat is oecumene eigenlijk, waarin kunnen we nog meer samen doen en wat
weerhoudt soms meer samenwerking. En ook de
gemeenschappelijke vieringen, waarom gaan we
daar soms wel, of juist niet naar toe.

Met twee verhalen over Sint-Nicolaas is duidelijk waarom ik deze koppeling maak. Ik hoor tot de ouderen
met mijn 84+ en probeer mij te herinneren wat ik van
de Sint kreeg… het was oorlogstijd en na de oorlog in
de Rotterdamse binnenstad was het armoe. Mijn oma
bracht wel een “appelsien” mee. Later bracht Sint
mandarijnen, “appeltjes van oranje met de boot uit
Spanje”.
Bisschop Nicolaas kwam uit Turkije en over hem zijn
veel verhalen over zijn goedheid. Zo was er een gezin
met drie dochters. Er was geen geld om een bruidschat te betalen, waardoor de dochters niet konden
trouwen en dreigden in de prostitutie terecht te komen.
Toen Nicolaas dit hoorde gooide hij drie keer ‘s nachts
een zakje met goudstukken door het raam. Daarmee
konden de dochters trouwen.
Die zakjes met goudstukken kwamen terecht in de
schoenen die voor de haard stonden te drogen en zo
is de traditie ontstaan om je schoen te zetten voor Sinterklaas. In de kunst werden het zakjes met geld en
sinaasappels of mandarijnen en zo groeide ook het
gebruik om deze vruchten door de Sint te laten geven.
In sommige landen zegent men zelfs mandarijnen en
sinaasappels rond het feest van de heilige Nicolaas. Ik
herinner me dat het geven van mandarijnen al heel
lang een gebruik is in mijn familie.

Wie doet en denkt mee aan dit Open Hof breed gesprek? Meld je vast aan en doe vooral suggesties bij
Eelco van der Brug 06 23 59 71 74 eboh@outlook.com
Namens het Oecumenisch Beraad
Wim in ’t Hout en Joost de Lange

Gastvoorgangers

Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij
was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in
Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in
2014 was hij een van de predikanten van Open Hof in
Ommoord. Hij levert, in nauw overleg met de huidige
collega’s van dienst, tot op vandaag een aandeel in
het pastoraat van deze gemeente.
Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk
rondom de Alexanderkerk beschikbaar.
Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega
voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van
de Rotterdam Marathon.

Het handelen van Nicolaas herken ik als evangelische
bewogenheid. Hij bemerkte de nood van mensen en
deed er concreet iets aan, zonder herkend te willen
worden. In de vele verhalen over de heilige Nicolaas
wordt gezegd dat hij hulp bood, zonder dat mensen
wisten dat het van hem kwam. Hij wilde goed doen
zonder daarvoor erkenning te krijgen. Niet zijn persoonlijke eer was voor hem belangrijk, maar dat medemensen het goed hadden.
Brengt me op Jezus’ woorden “Voorwaar, Ik zeg je:
alles wat je hebt gedaan voor de geringste van mijn
broeders, hebt je voor mij gedaan”.

Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie,
muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen
hebben zijn hart.
Ds. Jacob Korf is voor velen in Open Hof een oude
bekende. Van 1987 tot 1993 was hij predikant in
Ommoord/Zevenkamp. Daarvoor was hij predikant in
Niezijl en Maassluis. Na zijn periode in Ommoord/
Zevenkamp is Ds. Korf predikant geworden in ’sGravenhage. In januari 2016 is hij met emeritaat gegaan. Onlangs heeft Open Hof Ds. Korf kunnen verwelkomen als overbruggingspredikant na het vertrek
van Bart Starreveld en de komst van Wim in ‘t Hout.
Ds. Korf richtte zich in die periode m.n. op ouderenbezoek, het voorgaan in de diensten op donderdagmiddag en op enkele zondagen. Verder begeleidde hij
uitvaarten en de pastoraatgroep.

Het Kerstfeest is meer dan een verjaardagsfeest met
terugkijken; het is een nieuw begin. Een geboorte, met
vreugde ontvangen “Nu zijt wellekome, Jesu, lieve
Heer”.
Zijn woorden: “geloof, hoop en liefde” zweven mee in
onze vreugde…
Dat ons geloof in de kracht van de heilige Geest ons
weerbaar maakt, dat er hoop is op licht in de duisternis
voor zoveel mensen, en bovenal dat de liefde de basis
mag zijn van ons handelen.

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’ bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als
pastoraal gezichtspunt.

Mede namens Irene Joyce, voor iedereen een vreugdevol nieuw jaar, in goede gezondheid met Gods onmisbare zegen,
Claus Weggeman

Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende
gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente
Leerhuizen.
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Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over
de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster
van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in
de Rotterdamse Breepleinkerk.

Rooms-Katholiek

Overleden:

Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël.
Verder is Anja de oma van Ezmir.

3 nov.

Carolina Wilhelmina Zehl

90 jr.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en
sterkte toe bij dit verlies en gemis.

Ds H.J.J. Radstake was in de periode 1995 tot
september 2019 predikant in Rotterdam Noordrand,
Goede Herderkerk te Schiebroek. Daarvoor stond hij
in Heinkenszand (1978) en Soest (1985).
Ds. Radstake is nu met emeritaat. Daarnaast is hij
nog actief als predikant-lid in de Geschillencommissie
van het Generale College voor de Behandeling van
Bezwaren en Geschillen van de PKN.

Krimpen a/d IJssel
H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287

Dichterlijke woorden
De psalmen

17 december

09.00 uur

19 december

11.00 uur

24 december

21.00 uur

25 december

08.00 uur

De psalmen staan
beschermend om mij heen.

11.00 uur

Zij zingen dat mij
alles is vergeven.
Geen stem spreekt er
het schuldig uit, niet een.

26 december

11.00 uur

31 december

09.00 uur

01 januari

11.00 uur

02 januari

11.00 uur

09 januari

11.00 uur

16 januari

11.00 uur

Je zult niet sterven,
klinkt het, je zult leven.
Dat ik er was,
staat eenmaal op een steen.

Huub Flohr,
Ochtendviering.
Gerda Martens,
Communieviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel vanuit
Open Hof via Kerk-TV.
Huub Flohr,
Eucharistieviering.
Dageraadsviering.
Gerda Martens,
Communieviering.
Huub Flohr, Eucharistieviering.
Joost de Lange,
Ochtendviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel parochie in
Caeciliakerk
Communieviering o.l.v.
parochianen.
Joost de Lange,
Eucharistieviering.
Huub Flohr,
Eucharistieviering.

Lekkerkerk

Dat ik er zijn zal,

H. Jozef, Emmastraat 26, tel. 06 104 58 707

staat bij God geschreven.
Geert Boogaard (1908 – 1990)
Het boek Psalmen is een geliefd boek in de Bijbel. In
dit boek zijn o.a. gedichten van David te vinden. Het is
een heel menselijk. Alle mogelijke gedachten, gevoelens en emoties komen aan de orde. Het is een verzameling poëzie waarin de mens zich uit, waarin hij zijn
of haar gevoelens ten opzichte van anderen of God ter
sprake brengt. Hier komt de mens aan het woord als
reactie op goddelijke woorden, op wat ieder mens kan
ervaren, van het gevoel van verlatenheid tot dankbaarheid. Je kunt God als een herder ervaren, of mijmeren
dat het leven maar kort is als het gras, het verdort, de
wind waait erover en wat rest er dan nog? Toch wurmt
zich het loflied weer door alles hen. De dichter ervaart
de vertrouwdheid van de psalmen, van deze aardse
liederen om zich heen. Hij beleeft het perspectief: ‘je
zult leven’, hij ervaart het einde in vertrouwen.
Barend van Wijngaarden
12

19 december

09.30 uur

24 december

21.00 uur

25 december

09.30 uur

26 december

09.30 uur

01 januari

11.00 uur

02 januari

09.30 uur

09 januari

09.30 uur

16 januari

09.30 uur

Gerda Martens,
Communieviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel vanuit
Open Hof via Kerk-TV.
Gerda Martens,
Communieviering.
Huub Flohr,
Eucharistieviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel parochie in
Caeciliakerk
Communieviering o.l.v.
parochianen.
Joost de Lange,
Eucharistieviering.
Huub Flohr,
Eucharistieviering.
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Wij zijn en blijven op zoek naar
vrijwilligers.
Wellicht heeft u interesse om een
deel van uw kostbare vrije tijd in te
wisselen voor vrijwilligersactiviteiten.
Zo ja, kijk dan eens op onze website
www.openhof-ommoord.nl.
Onder het kopje “organisatie - actuele vacatures” kunt u vinden waar
Open Hof naar op zoek is.

Hier had uw ADVERTENTIE
kunnen staan! Inlichtingen:
mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater
Telefoon 010 420 13 47
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donderdag

16 december

Jesaja 7:1-9

vrijdag

17 december

Jesaja 7:10-17

zaterdag

18 december

zondag

19 december

Jesaja 7:18-25
Lucas 1:57-66

maandag

20 december

dinsdag

21 december

Jesaja 8:1-10

woensdag

22 december

Jesaja 8:11-23

donderdag

23 december

vrijdag

24 december

Jesaja 9:1-6
Lucas 2:1-20

zaterdag

25 december

zondag

26 december

maandag

27 december

Romeinen 15:14-21

dinsdag

28 december

woensdag

29 december

Romeinen 15:22-33
Romeinen 16:1-16

donderdag

30 december

Romeinen 16:17-27

vrijdag
zaterdag

31 december
01 januari

zondag

Datum

Tijd

Psalm 121
Lucas 2:21-32

Activiteit (locatie is in
Open Hof tenzij anders
vermeld)
Alle activiteiten onder voorbehoud van de dan
geldende Corona maatregelen. De meest recente
Agenda informatie is op Open Hof website. Of
neem contact op met de organisatoren van de
activiteit.
17 dec
14.00 Filmhuis: ‘Hugo’.
Zie artikel OHN2021-09.
18 dec
12.00 Zingen rond de kerstboom.
Zie artikel OHN2021-09.
19 dec
Vierde Adventszondag
19 dec
09.30 Kinderdienst
19 dec
18.45 Welkom Open Deur, Kerstzangdienst.
Zie artikel OHN2021-09.
24 dec
Kerstavond
25 dec
Kerstvakantie, t/m 9 januari
25 dec
Kerstmis
25 dec
09.30 Kinderdienst
26 dec
09.30 GEEN Kinderdienst
31 dec
Oudjaarsavond
02 jan
GEEN Kinderdienst

02 januari

Lucas 2:33-40

07 jan

10.0012.00

maandag

03 januari

Lucas 2:41-52

dinsdag

04 januari

Jesaja 41:1-7

09 jan

09.30

Culturele Koffieochtend:
‘de Rotte. Fonteinkerk.
Zie artikel OHN2021-09.
Kinderdienst

woensdag

05 januari

Jesaja 41:8-13

11 jan

10.00

Poëzieochtend.

donderdag

06 januari

Jesaja 41:14-20

12 jan

11.00

vrijdag

07 januari

Jesaja 41:21-29

19 jan

10.00

Nieuwjaars-Marktconcert,
Zie artikel OHN2021-09.
Marktgesprek.

zaterdag

08 januari

Jesaja 42:1-13

04 feb

10.0012.00

zondag

09 januari

Johannes 1:19-28

maandag

10 januari

Johannes 1:29-42

08 feb

10.00

Culturele Koffieochtend:
Marius Heijenk over Willem
van Hildegaersberch.
Fonteinkerk.
Poëzieochtend.

dinsdag

11 januari

Johannes 1:43-51

woensdag

12 januari

Psalm 46

16 feb
21 feb

10.00
20.00

Marktgesprek.
Leerhuis.

donderdag

13 januari

Lucas 3:1-9

4 mrt

vrijdag

14 januari

Lucas 3:10-22

10.0012.00

zaterdag

15 januari

Lucas 3:23-38

zondag

16 januari

Johannes 2:1-12

maandag

17 januari

Johannes 2:13-25

dinsdag

18 januari

Psalm 66

woensdag

19 januari

Jesaja 42:14-25

donderdag

20 januari

Jesaja 43:1-7

vrijdag

21 januari

Jesaja 43:8-13

Lucas 1:67-80

Johannes 1:1-18
Psalm 98

14

Culturele Koffieochtend:
Jaap en Joke van Toor over
de Camino naar Santiago
de Compostella.
Fonteinkerk.
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Autovervoer
Voor vervoer per auto naar de protestantse dienst in Open Hof Ommoord kunt u
contact opnemen met:

Dhr. Ary Greevenbosch,
tel: 010 421 59 20
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Capelle a/d IJssel

Blz.

INHOUD

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010 - 450 23 54

Over vieren gesproken

3

Kinderdienst 09.30 uur

4

Filmhuis Ope Hof
Zingen rond de kerstboom 2022
Kerstkoren

5

Kerstoratorium in WODD,

5

Culturele Koffieochtend: De Rotte

5

Nieuwjaars-Marktconcert

16 december

09.00 uur

4

19 december

11.00 uur

5

23 december

09.00 uur

24 december

16.00 uur
21.00 uur

5/6

Dienst in Vieren

6

25 december

11.00 uur

Breiers

6

26 december

11.00 uur

6/7

30 december

09.00 uur

01 januari

11.00 uur

02 januari

11.00 uur

07 januari

10.00 uur

09 januari

11.00 uur

16 januari

11.00 uur

O salutaris hostia
Bizar, nog steeds geen bazaar

7

In de marge

8

Ik voor jou, jij voor mij en wij voor elkaar

8

Eeuwenoude woorden

9

Hij wordt in Bethlehem geboren

9

Van Sint Nicolaas naar de komst van

11

Jezus
Oecumenische vieringen en meer
Gastvoorgangers

11

Joost de Lange,
Ochtendviering.
Joost de Lange,
Eucharistieviering.
Huub Flohr,
Ochtendviering.
Gerda Martens,
Kinderviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel vanuit Open
Hof via Kerk-TV.
Joost de Lange,
Eucharistieviering.
Gerda Martens,
Communieviering.
Huub Flohr,
Ochtendviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel parochie in
Caeciliakerk
Joost de Lange,
Eucharistieviering.
De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep
Huub Flohr,
Eucharistieviering.
Communieviering o.l.v
parochianen.

11/12

Dichterlijke woorden

12

Open Hof Gemeenschap

12

Vieringen in Krimpen en Lekkerkerk aan

12

Nieuwerkerk a/d IJssel
St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180 312 263

den IJssel
Bijbelleesrooster

14

Agenda Open Hof

14

Vieringen in Capelle en Nieuwerkerk aan
den IJssel

16

Diensten Hillegondakerk

16

Dienstenschema Open Hof

17

Vieringen Alexanderpolder

17

19 december

09.30 uur

21 december

09.00 uur

24 december

21.00 uur

25 december

09.30 uur

26 december

09.30 uur

28 december

09.00 uur

01 januari

11.00 uur

02 januari

09.30 uur

09 januari

09.30 uur

16 januari

09.30 uur

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

19 december

11.30 uur

Mw. Maya Walburg,

16 januari

11.30 uur

Mw. Maya Walburg,

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629)

16

Joost de Lange,
Eucharistieviering.
Huub Flohr,
Ochtendviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel vanuit
Open Hof via Kerk-TV.
Huub Flohr,
Eucharistieviering.
Gerda Martens,
Communieviering.
Joost de Lange,
Ochtendviering.
Centrale Viering door
Pastoraal Team Sint
Christoffel parochie in
Caeciliakerk
Joost de Lange,
Eucharistieviering.
Huub Flohr,
Eucharistieviering.
Communieviering o.l.v.
parochianen

Open Hof Nieuws
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Dienstenschema
Onderstaande Protestantse en R-K vieringen zijn conform het COVID-19 gebruiksplan in Open Hof.
Dit gebruiksplan voldoet aan de richtlijnen van het RIVM en de beide kerken.
Alle vieringen zijn onder voorbehoud. Maar worden zoveel mogelijk via Kerk-TV uitgezonden.
19 december
Open Hof
09.30 uur
Prot W. in ‘t Hout, HA.
Vierde Adventszondag

11.15 uur

R-K

Huub Flohr, Eucharistieviering.

15.00 uur

Prot
.
R-K
Oec
.
R-K

J. Korf, WODD Kerstadventsdienst.
M.m.v. Open Hof Cantorij.
Joost de Lange, Ochtendviering.
pastor M. van der Put en ds. van Halsema, Kerstviering.

20 december
24 december

Open Hof
De Vijf Havens

09.00 uur
10.30 uur

Kerstnacht

Open Hof

21.00
23.00 uur

25 december

Open Hof

09.30 uur
11.15 uur

Eerste Kerstdag

26 december
27 december
31 december

Open Hof
Open Hof
Open Hof
Open Hof

09.30 uur
11.15 uur
09.00 uur
19.00 uur

01 januari

Caeciliakerk

11.00 uur

02 januari

Open Hof

03 januari
09 januari

Open Hof
Open Hof

09.30 uur
11.15 uur
09.00 uur
09.30 uur

De Vijf Havens

10.30 uur

Open Hof
Open Hof
Open Hof

11.15 uur
09.00 uur
11.15 uur

Oudjaarsavond

10 januari
16 januari

19.00 uur
17 januari

Open Hof

09.00 uur

Prot
.
Prot
.
R-K
Prot
R-K
R-K
Prot
.
R-K
Prot
R-K
R-K
Prot
.
Prot
.
R-K
R-K
Oec
.
Prot
.
R-K

Centrale Viering door het Pastoraal Team Sint
Christoffel parochie. Alleen via KerkTV!
W. in ’t Hout, m.m.v. Hemelsbreed. Via KerkTV
G.A, Koelman, m.m.v. Open Hof Cantorij.
Joost de Lange, Eucharistieviering. M.m.v. RK-Koor
A. Matser.
Joost de Lange, Eucharistieviering.
Gerda Martens, Ochtendviering.
W. in ‘t Hout.
Centrale Viering door het Pastoraal Team
Sint Christoffel parochie.
F.J. Timmers
Huub Flohr, Eucharistieviering.
Ochtendviering
R. Radstake
Rianne van Halsema
Gerda Martens, Communieviering.
Ochtendviering
W. in ‘t Hout en Joost de Lange
Gebedsweek eenheid kerken
W. in ’t Hout Top 2000
Ochtendviering

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 14
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 11
De diensten in Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u op pagina
12 en 16

Alexanderpolder

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010 420 16 52

19 december
22 december
24 december

09.45 uur
09.00 uur
21.00 uur

Huub Flohr, Eucharistieviering.
Gerda Martens, Ochtendviering.
Centrale Viering door Pastoraal Team Sint Christoffel vanuit Open Hof via
Kerk-TV.
Joost de Lange, Eucharistieviering.

25 december

09.45 uur

26 december
29 december
01 januari

09.45 uur
09.00 uur
11.00 uur

Joost de Lange, Eucharistieviering.
Huub Flohr, Ochtendviering.
Centrale Viering door Pastoraal Team Sint Christoffel parochie in
Caeciliakerk.

02 januari
09 januari

09.45 uur
09.45 uur

Huub Flohr, Eucharistieviering.
Gerda Martens, Communieviering.

16 januari

09.45 uur

Joost de Lange, Eucharistieviering.
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Fysiotherapie
Galema
Fysiotherapie – Manuele Therapie – Echografie
Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion
G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof)
3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06
www.fysiotherapiegalema.nl
email: info@fysiotherapiegalema.nl
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