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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.
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Filmhuis: “Western” en “Hors Normes”
Ontmoetingsmiddag, thema ‘Vogels’
Doolhof
Actie Kerkbalans van start
Dichterlijke Woorden

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
2022-02 dient uiterlijk donderdag
3 februari 2022 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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Groeten
Het dagelijks leven lijkt in deze bijzondere tijd eenvoudig: opstaan, eten, werken, mensen ontmoeten, wandelen, rusten en slapen. En een klein onderdeel van
dit leven is het groeten van bekenden en onbekenden
tijdens je lunch-corona-wandeling, immers ik mag niet
meer zwemmen. Het lijkt niet ingewikkeld. Meestal
gebeurt dat in het voorbijgaan. Je steekt je hand op en
zegt, “goedemorgen”, “goedemiddag” of “hoi”.

De ander kijkt een beetje terloops naar mijn auto,
maar reageert niet. De ruiten spiegelen zeker. Toch
rijd ik wat verbijsterd verder, met een soort lam gevoel in mijn “groetarm”. Nu niet gaan denken dat ik
gek ben geworden. Ik heb alleen wel eens mijn gedachten bij bepaalde zaken als ik wandel.
Jils Amesz

Maar, en nu begint de moeilijkheid, wanneer steek je
je hand op? Ik bedoel, hoeveel meter zit er tussen mij
en degenen die ik wil groeten? Want ik zie haar - bijvoorbeeld - al vrij lang van tevoren aankomen - ik loop
langs de Rotte of Zevenhuizerplas of Schout Bontebalpad. En we lopen op elkaar toe. Peinzend staar ik
in verte en de tegenloper heeft een hondje aan de lijn
of draagt een boodschappentas. Ga ik groeten als zij
tien meter van mij verwijderd is, of vijf meter? Zwaai ik
ook als blijkt dat, terwijl ik haar zie, ik zo’n dertig meter
eerder afsla? Zwaait “men” dan.
Ingewikkelder wordt het als er sprake is van ongelijkwaardig verkeer. Groet je ook een enigszins bekende
als je diegene van achteraf voorbijfietst, zodat hij of zij
jou alleen van achteren zal zien, net zoals jij hem of
haar? Je kunt ook, al passerend je hoofd omdraaien
om de voetganger in het gezicht kijkend te groeten,
maar dat is wel heel erg nadrukkelijk. Een ander voorbeeld, ik word gegroet door iemand op een witte racefiets, die gekleed is in zwartgekleurde fietskleding en
een zwarte wintermuts op heeft. Ik kijk hem verbijsterd
na. Ik werd gegroet, maar wie was dat en kom ik daar
ooit achter? Fundamenteler, moet ik er wel bij stilstaan dat ik gegroet word door iemand die ik - door
omstandigheden - niet herken? Of maakt het bij het
groeten niet uit of je iemand kent? “En als jullie alleen
je broeders en zusters vriendelijk groet, wat voor uitzonderlijks doe je dan?” (Mtt 5.47).
Pas echt een probleem wordt het als ik als voetganger
automobilisten ga groeten. Van de meeste bekenden
herken ik hun auto. Maar toch, de meeste auto’s hebben getinte ruiten die spiegelen. Sommige auto’s hebben zelfs een speciale warmte werende voorruit. Ik
bedenk mij dat ik dus eigenlijk geen mensen in een
auto groet. ik groet auto’s - als ik dat doe.
Een tijdlang groette iemand mij vanuit een grijskleurige voorbijrijdende oude Mercedes. Ik kon nooit zien
wie het was, maar groette met enthousiasme terug. Ik
zie de auto niet meer. Is diegene verhuisd of is er een
andere auto aangeschaft die ik niet meer herken?
Langs de Wollenfoppenweg rijden auto’s vrij snel
langs elkaar. Op het laatste moment zie ik dat er in de
mij tegemoetkomende auto iemand zit die ik ken.
Steek ik razendsnel mijn hand op? Toch een beetje
overdreven! Maar het gekke is wel dat het lijkt alsof je
elkaar aankijkt als je elkaar passeert. Ik rijd in de auto
en zie dat er een voetganger op de stoep loopt. Ik ken
hem. Wij naderen elkaar. Ik steek mijn hand op.
3
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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

Tot uw kinderdienst 09.30

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

De spelers zijn geen van alle beroepsacteurs, maar
arbeiders uit technische beroepen en echte dorpsbewoners. Vooral Meinhard is erg overtuigend als een
arbeidersversie van Clint Eastwood.

Het was wel even slikken maar het kon niet anders, de
viering op Kerstochtend moest via KerkTV.
Jammer van het project met het plakboek van Lucas.
Toch was het fijn dat er kinderen van de Kindercantorij
een bijdrage aan de viering op Kerstochtend konden
geven. Zo klonken er kinderstemmen en volwassenstemmen tijdens de viering.
Ik voelde mij toch erg verbonden op deze ochtend met
de mensen in de kerk, maar ook met de mensen die
via KerkTV meekeken.
Hopelijk heeft iedereen goede kerstdagen gehad.
Op zondag 16 januari is er om 11.15 uur een oecumenische viering en dan is er, als het weer mag, ook kinderdienst.
Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig
2022 toe en hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Filmduur: 115 minuten. Regisseur Valeska Grisebach

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia,
Annerieke, Karen, Martine,

U dient zich -wegens de coronaperikelen- nog steeds
vooraf aan te melden: Let op: dat kan nu bij voorkeur
op filmhuis@ziggo.nl en ook via ht2@upcmail.nl
of via mobiel 0611-566347.
Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoonnummer van Open Hof aanmeldt.

Anneke

Filmhuis Open Hof
Vrijdag 28 januari 2022 om 14.00 uur is de
volgende film gepland: Western

De bekende coronaregels zijn nog steeds van toepassing en u dient bij de ingang aan te tonen dat u bent
gevaccineerd (via de QR-code of inschrijving in het
Gele Boekje). Tevens dient u in het gebouw een
mondkapje te dragen, dat u alleen tijdens het zitten
mag afdoen.
Namens het Filmhuis-team.

Hoewel de titel anders doet vermoeden, is het geen
cowboyfilm! Het gaat om bouwvakkers uit WestEuropa, die bij een Bulgaars dorpje een waterkrachtcentrale bouwen. De bouwvakkers zijn misschien wat
lomp maar wel kameraadschappelijk. Bouwvakker
Meinhard, tanig en zwijgzaam, gaat op een dag met
een gevonden loslopend paard op onderzoek uit en
ontdekt het dorp, waar hij vriendschap sluit met een
van de inwoners. De taal- en cultuurproblemen, de
zinderende hitte en de verdeling van het schaarse water zijn steeds terugkerende kleine ergernissen. Als het
werk is afgerond staat Reinhard voor een keuze!

Henk en Francien Teunisse
Anneke en Barend van Wijngaarden

Ontmoetingsmiddag
zondag 30 januari 2022 in Open Hof
onderwerp: Vogels

Opmerking vooraf: We hopen vurig dat de ontmoetingsmiddag op bovenvermelde datum doorgaat. Maar
bij het inleveren van deze tekst is nog niet bekend hoe
de situatie m.b.t. het coronavirus eind januari zal zijn.
Daarom verzoeken wij u dringend om in de week vóór
30 januari op de website en/of in het weekbulletin te
kijken of de ontmoetingsmiddag wel of niet doorgaat.
(bellen kan ook: 010 - 421 59 20).
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Gaat de middag door, dan zullen we uw QR-code en
legitimatiebewijs moeten controleren.
Tijdens het lopen in de kerk is het dragen van een
mondkapje verplicht en geldt de 1,5 m. regel.
Nu volgt de inhoudelijke informatie over de middag.

Zijn naam leeft nu, meer dan 600 jaar later, nog
steeds voort in de Willem van Hillegaersbergstraat.
U bent van harte welkom!
Wel zijn wij genoodzaakt u te vragen om een geldig
coronatoegangsbewijs te laten zien bij binnenkomst.

Vogels: ver weg in Siberië en dichtbij in Nederland,
waaronder het Rottemerengebied.

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.

Chris van Rijswijk heeft in de zomer een reis gemaakt naar Siberië op zoek naar bijzondere vogels.
Over deze reis en zijn belevenissen zal hij ons vertellen en dit omlijsten met mooie beelden van de vogels
en de natuur in Siberië.

Kort van tevoren kunt u het beste de website van de
Fonteinkerk raadplegen (www.fonteinkerk.nl) om te
zien of de Culturele Koffieochtend doorgaat.

Na de pauze zal hij ons vertellen over vogels in Nederland heel dichtbij, namelijk in het Rottemerengebied.

Tijd: Vrijdag 4 februari 2022 van 10.00 - 12.00 uur

Chris heeft al vaker tijdens ontmoetingsmiddagen in
Open Hof verteld over zijn reizen en de bijzondere
vogels waarnaar hij op zoek was. Het waren altijd
boeiende en gezellige middagen en we vinden het
bijzonder fijn dat hij zijn medewerking wil verlenen aan
deze ontmoetingsmiddag.

Onderwerp: Willem van Hildegaersberch,
sprookspreker

Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam

Komende Culturele Koffieochtenden:

De inloop is om 14.30 uur met een kopje thee of koffie; om 14.45 uur begint de presentatie en de middag
eindigt om ongeveer 16.30 uur. Toegang is gratis.

4 maart

Jaap en Joke van Toor over de Camino

1 april

Stichting RoMeO,
over de geschiedenis van het openbaar
vervoer in en rond Rotterdam

Namens de Commissie,

Het belooft een heel interessante middag te worden, waarop we velen van u hopen te verwelkomen!

Marijke Kwant

De ontmoetingsmiddagcommissie,

Maartje Greevenbosch,
Henny Muilwijk,
Dori Heijmans

Culturele Koffieochtend
(onder voorbehoud)

Onderwerp: Willem van Hildegaersberch - columnist
avant la lettre
Op vrijdag 4 februari 2022 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden, mits
de coronacrisis dit toelaat. Raadpleeg hiervoor de
website van de Fonteinkerk: www.fonteinkerk.nl
Marius Heijenk neemt ons mee in het leven en de
werken van Willem van Hildegaersberch, beroemde
middeleeuwse Hillegersbergenaar.

Is Open Hof……………Open Hof nog
wel?
Nu met de strenge lockdown lopen wij als kerk zijnde
tegen diverse problemen aan.
Het grootste probleem de kerk……… die is dicht.
Geen Open Hof meer.
Mogen de mensen die voorbij gaan en denken oh, ik
zou even een kaarsje op willen steken.
Kan dat wel?
Nee, want de Open Hof is dicht.

Hillegersberg heeft vele bekende Nederlanders voortgebracht. Eén van hen was de dichter en sprookspreker Willem van Hildegaersberch. Hij werd rond het
jaar 1350 geboren in Hillegersberg, in die tijd een
klein dorp met zo'n 120 huizen.
Willem was een soort ‘nationale beroemdheid’: als
BN’er trad hij op voor de Graven van Holland in Haarlem, aan het Binnenhof in Den Haag, in abdijen en
kloosters en voor de stadsbesturen van Middelburg
en Utrecht, naast optredens op markten, bruiloften en
partijen.

Kerkenwerk kan dat nog wel?
Kerk is dicht
Helaas Open Hof is geen kerk meer.
Is een bedrijf wat geld wil verdienen en de Kerken?
Ach………. so what.

Als een voorloper van de hedendaagse columnisten
zette hij kanttekeningen bij de actualiteit. Hij ging tekeer tegen het wapengekletter van de adel, hekelde
de klassenjustitie en hij stelde de misstanden in de
kerk aan de kaak. Hij spaarde echter ook de in zijn
tijd opkomende burgerklasse niet, zeker waar die
volgens hem vooral uit was op eigen belang ten koste van anderen. Als typische Middeleeuwer geeft hij
ons een goed beeld van hoe men in de Middeleeuwen tegen de wereld aankeek.

Juist nu in deze tijd hoort de deur open te staan, zodat
de mensen naar binnen kunnen om een kaarsje op te
steken of gewoon even een praatje kunnen maken.
Het zijn juist de eenzame mensen die daar nu behoefte aan hebben.
Dori Heijmans, een bezorgde parochiaan
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Sacramentenvoorbereiding en vieringen

Belangrijke informatie Marriage Course online:
De cursus begint op 11 februari (catechese avond).
Door de speciale opzet van de cursus kunnen deelnemers zich tot uiterlijk 17 februari 12.00 uur aanmelden

Elk jaar mogen we in de kerken van onze parochie
Sint Christoffel kinderen, jongeren en volwassenen
voorbereiden op het ontvangen van Sacramenten.

De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen en voor al langer gehuwden. Er is geen beperking
aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.

Onderstaand vindt u de afspraken rond de data voor
start voorbereidingsbijeenkomsten en toediening van
de Sacramenten. Er zijn nog steeds aanpassingen
mogelijk. Indien noodzakelijk kan een digitale voorbereiding gegeven worden.

De data zijn: 11 februari (catechese avond), 18 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 13 mei, 27 mei
van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Zie voor meer informatie en de actuele update communiqué: www.christoffelparochie.nl

Doopsel

Op 10 juni 2022 is er om 20.30 uur een evaluatie. Verdere informatie volgt tijdens de cursus.

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor het ontvangen
van het sacrament van het Doopsel. In onderling
overleg worden de data van de voorbereidende bijeenkomsten en de doopviering vastgesteld.

Aanmelding kan via de website van het Bisdom:
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-engezin-roeping/marriage-course Kosten: € 25,-- per
paar.
Pastor Gerda Martens

Eerste Heilige Communie
De voorbereidende bijeenkomsten voor de kinderen
worden gestart in januari 2022. De Eerste Heilige
Communievieringen staan gepland in het voorjaar
2022. De ouderbijeenkomsten staan per locatie gepland.

Filmhuis Open Hof

Vrijdag 25 februari 2022 om 14.00 uur willen we de
volgende film vertonen:
Hors Normes (buitengewoon)

Vormsel
De gezamenlijke bijeenkomsten ter voorbereiding op
het Vormsel starten in janauri 2022. De Vormselviering staat gepland op zaterdag 18 juni 2022.

Catechumenen
De voorbereidende bijeenkomsten worden maandelijks gegeven. De datum voor toediening van de sacramenten van Doop, Communie en Vormsel voor
volwassenen is in het voorjaar 2022.

Huwelijk
Aan a.s. echtparen wordt verzocht, om zich tijdig bij
het secretariaat aan te melden. U heeft eerst contact
met pastor Flohr of pastor Joost de Lange. De voorbereidingen verlopen, indien mogelijk, via het Bisdom
Rotterdam.

Deze feel-good film over een ernstig thema vertelt het
bijzondere verhaal van twee goede vrienden die zich
met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen die
zonder hen geen plek hebben in de maatschappij. Al

Een nieuwe Marriage Course en een nieuwe online Marriage Course voor de (aanstaande) echtparen uit ons Bisdom, starten in februari 2022.
De cursus is bedoeld voor alle (aanstaande) echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende
relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen
sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar,
eerlijk en opbouwend - met een flinke scheut humor.
In acht avonden komen de benodigde theoretische
kennis over de betekenis van het huwelijk en belangrijke praktische onderwerpen voor de gezamenlijke
toekomst aan de orde.

meer dan 20 jaar runt Bruno (Cassel) een opvang voor
autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen het echt niet
meer weten, geeft Bruno hen een thuis. Zijn goede
vriend Malek (Kateb) leidt met zijn organisatie jongeren
uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen humoristische en
confronterende situaties zich af en ontstaan er bijzondere vriendschappen.

De communicatie binnen de relatie krijgt door de cursus een serieuze impuls omdat de (aanstaande)
echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met
functionele communicatiemethodes, die de cursus
aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen
maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.
6
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De film is uit het leven gegrepen, met ijzersterke rollen van beide acteurs. De ontwapenende kinderen
winnen meteen je hart.

Op zijn geboortekaartje staat de volgende tekst:

Filmduur: 114 minuten. Regisseurs Éric Toledano en
Olivier Nakache (de makers van de bekende film: Intouchables).

Wat een wonder dat ik mag bestaan!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
(Rikkert Zuiderveld, naar Psalm 8)

U dient zich -wegens de coronaperikelen- nog steeds
vooraf aan te melden: Let op: dat kan nu bij voorkeur
op filmhuis@ziggo.nl en ook via ht2@upcmail.nl of via
mobiel 0611-566347.

Dik, Annerieke en Vera Heuvelman

Doolhof

In die laatste dagen van het jaar, overdenk je in stilte
en blik je terug op het afgelopen jaar. Je dwaalt rond
in je gedachten naar wat dít jaar jou en je naasten
gebracht heeft. Soms waren dat periodes van paniek
en onzekerheid, die in herhaling terugkwamen. De
coronapandemie bleef eenieder tot aan de laatste dag
van het jaar in spanning houden. Dan weer dool je
rond in die mooie, dankbare momenten, waarin je samen hebt mogen genieten van het gezamenlijk delen
van ontmoetingen. Speciaal in alle vieringen, als geloofsgemeenschappen samen gedeeld. Het afgelopen
jaar leek op een doolhof. U kent ze wel. De aangelegde doolhoven, om kinderen en volwassenen het plezier te gunnen, te verdwalen! Want wat is er heerlijker,
dan een onbekend en spannend avontuur te beleven,
eindelijk eens van de bekende en vertrouwde wegen
weg te kunnen dwalen. Ze bieden de dwaler keuzemogelijkheden – op elk kruispunt moet je zelf je richting bepalen. Vertrouwend op je eigen inschatting, je
inspannende, verwachtingsvolle dwaaltocht te vervolgen, om je doel te kunnen bereiken.

Het is niet de bedoeling dat u zich via het
telefoonnummer van Open Hof aanmeldt.
De bekende coronaregels zijn (momenteel) nog
steeds van toepassing en u dient bij de ingang aan te
tonen dat u bent gevaccineerd (via de QR-code op de
mobiel of op papier of via inschrijving in het Gele
Boekje). Tevens dient u in het gebouw een mondkapje te dragen, die u tijdens het zitten mag afdoen.
namens het Filmhuis-team.
Henk en Francien Teunisse
Anneke en Barend van Wijngaarden

Glimlichtjes

Gesprek tussen kleinzoon Marijn, toen drie jaar oud
en Oma Seya.
“Oma, jij hebt glimlichtjes in je ogen”. “Jij ook, Marijn”,
zei ik verrast.
“AIs de glimlichtjes uit je ogen zijn ben je dood; je gaat
dan in een kistje en dat kistje gaat in een diep gat.
Dan gaat er zand overheen, een heleboel zand!
Als de glimlichtjes uit je ogen zijn ben je dood, oma ik
vind het niet leuk… Wat is eigenlijk… dood?”
“Marijn, weet je nog, toen het Kerstfeest was; jij vroeg
toen aan mij ‘Oma Seya, wat is dat eigenlijk, Kerstfeest? Oma heeft toen verteld, dat de Here God jarig
was, weet je nog, en daarom was het zo'n groot feest.
Nou, de Here God heeft ook glimlichtjes in zijn ogen.
Maar die glimlichtjes gaan nooit weg, want de Here
God gaat niet dood!
Ja, als wij geen glimlichtjes in onze ogen meer hebben, zijn wij dood; dan worden wij voorzichtig in een
kist gelegd en toegedekt.
De kist gaat dan in een diep gat. Dat noemen wij een
graf en er gaat zand overheen, dat weet jij heel goed.

Soms… wíl je als mens graag verdwalen! Het brengt
je in contact met een nieuwe dimensie van jezelf; je
spirituele kant. Het geeft ruimte, het leven anders te
beleven; met vrijheid, vol ruimte die van waarde is. De
tocht zelf, de weg die je loopt, is onderhoudend. Houd
je gedachten vast. De ervaring te gaan tussen twee
hoge wanden, in alle beslotenheid, confronteert je met
jezelf. Je eigen bestaan. Je kan even niet meer wegvluchten van jezelf, je moet verder gaan, je bent het
zelf, ja, jij!
De oudste vorm van het doolhof is het labyrint; op de
vloer van de kathedraal van Chartres, maar ook in
Maastricht, in de vloer betegeld. Het heeft maar één
ingang. Je wordt gaandeweg geleidt en begeleidt naar
het centrum. En via eindeloos lijkende kronkelingen
en omwegen, weer terug naar het eindpunt. De weg is
voorgegeven, je voeten vervolgen hun weg, je gedachten dwalen af. Je komt tot rust, krijgt tijd om te
mediteren – over dat wat je ten diepste bezighoudt –
wat je overstijgt als mens.

Maar de Here God met zijn glimlichtjes in zijn ogen
gaat wel met ons mee. Hij blijft heel dichtbij ons, wij
worden door Hem nooit alleen gelaten. De Here God
is met zijn glimlichtjes in zijn ogen - hier - en daar in
het donkere graf.

We hebben inmiddels de eerste stappen in het nieuwe
jaar 2022 gezet. En kijken al dolend vooruit, naar wat
dit jaar ons kan en mag brengen. Mocht je op enig
moment het gevoel hebben, dat je dolende bent.
Steek dan je rechterhand uit, maak contact met de
muur, en vervolg je weg – je komt vanzelf op de goede weg uit – zo staat geschreven!

Verder weet oma Seya het niet, maar je hoeft niet
bang te zijn, Marijn!
Seya Leezer-Scholts

Lieve gemeenteleden,

Ontzettend bedankt voor alle attenties, kaarten, mailtjes en appjes met felicitaties en gelukwensen die wij
hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze
zoon, en Vera haar broertje, Nathan. Juist in deze
tijd waarin we elkaar zo weinig kunnen ontmoeten
vinden wij deze verbondenheid heel bijzonder. We
ervaren het mogen verwelkomen van Nathan in ons
gezin als een prachtig lichtpunt in deze tijden die
soms donker kunnen voelen, en we hopen van harte
dat het voor jullie ook een klein lichtpuntje mag zijn.

Mocht je onderweg géén ‘muur’ tegenkomen, maak
dan stilletjes met jouw rechterhand dat kleine, bekende gebaar. In dat ‘schietgebedje’ tot God: Vader, Zoon
en heilige Geest, ligt heel jouw gebed ingebed. En is
God, dit hele nieuwe jaar, voor jou de Geestkracht die
jou onderweg leidt en begeleidt.
Alle goeds voor jou en je naasten in dit nieuwe jaar
2022!!
Pastor Gerda Martens
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wordt met andere opvattingen en financiële mogelijkheden. In het onderwijs heeft die opvatting ook bestaan dat iedereen alles wel kon leren, waarbij werken met de handen als minderwaardig werd beschouwd. Het heeft veel kinderen in een ongelukkige
periode doen belanden. Ze waren nu eenmaal meer
geschikt zijn om praktisch bezig te zijn. De opvatting
van volledige gelijkheid is lastig vol te houden.

Geef vandaag voor
de kerk van morgen.

Actie Kerkbalans 2022 is
gestart.
In het weekend van 15 Januari is
de jaarlijkse financiële actie van
zowel de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap als de PKN gemeente van RotterdamOmmoord, beide bewoners van Open Hof, weer van
start gegaan.

Gelijkheid is iets anders dan gelijkwaardigheid. Omstandigheden waar je niets aan kunt doen kunnen
zeer bepalend zijn. Wie al wat langer heeft geleefd
kan uit ervaringen spreken. Zo kan een oorlogssituatie, armoede, ziekte waar je doorgaans niets aan kunt
doen, levenslang invloed hebben. Het joodse volk
moest eraan wennen om na Egypte geen slaaf te zijn.
Er was een heel leerproces voor nodig om tot een
volk te groeien. Daarvoor waren regels nodig, want
pure vrijheid leidt tot doorgaans tot het recht van de
sterkste met de grootste mond.

In Open Hof hebben we voor deze actie de rode loper
uitgerold. Op de website van Open Hof : www.openhofommoord.nl vindt u een foto in kleur.
We vragen u in de actie Kerkbalans, als leden van deze
kerken om een financiële bijdrage zodat we ook in 2022
weer kunnen doen waar we als kerk voor staan.

Onzekerheid

Als we “vandaag geven voor de kerk van morgen”, kunnen we ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die ontmoeting en verdieping zoeken. Uitnodigend
en verbindend zijn voor de jonge mensen die hun leven
nog voor zich hebben en die ook in de toekomst deel
zullen zijn van de Open Hof gemeenschap.

In onze eigen tijd kwam er een virusje en wierp veel
vanzelfsprekendheid ondersteboven, terwijl we
steeds meer het idee kregen dat alles maar kon. De
welvaart gaf het idee dat niets ons kon deren. Wie
beter had gekeken wist dat daar op zijn minst de nodige vragen bij te stellen waren. Al zo’n halve eeuw
zijn er mensen die ervoor waarschuwen dat we de
aarde aan het uitputten zijn. Maar ja, zeurpieten en
doemdenkers heb je altijd! Het waren van die clowns
die hard riepen dat er brand was. Iedereen lachte,
totdat bleek dat de tent wel degelijk in brand stond.
Meer optimistisch klinkt dan: ‘Na ons de zondvloed'

Als kerk krijgen we geen subsidie, dus hebben we uw
steun nodig, uw jaarlijkse financiële bijdrage is daarbij
onontbeerlijk.
Na 15 Januari zullen ca 70 vrijwilligers een brief afgeven
of in de brievenbus doen waarin u gevraagd wordt uw
bijdrage voor 2022 vast te stellen. Als dit blad verschijnt heeft u uw “kerkbalansbrief “waarschijnlijk al
ontvangen. We gaan ervan uit dat de kerk u ter harte gaat en dat u wilt meedoen in onze actie.

Ineens lijkt het toch wel moeilijk om te voorspellen
hoe het verder moet. Het automatisme is verdwenen,
veel vanzelfsprekends is nu problematisch.
Hoe kom je tot een samenleving waar ieder op een
behoorlijke manier kan leven? Als je leest dat de rijken steeds rijker worden, veel kinderen in armoede
leven en de manier waarop de zorg is ingericht grote
vragen oproept, dan is er iets aan de hand. Maar om
een stapje terug te doen, kijken we graag naar een
ander. Welke keuzes moeten er gemaakt worden?
Dat heeft te maken met onze opvattingen, onze levensvisie. Hoe maak je het mogelijk dat zo’n enorme
diversiteit aan mensen samen een menswaardig bestaan kunnen leiden? Dat is voor een land al moeilijk,
laat staan wereldwijd.

Dan kunnen we doorgaan met onze plannen b.v.
met de zoektocht naar de opvolger van ds Fulco
Timmers in de PKN gemeente en met de waardevolle activiteiten in de RK-parochie.
De beide penningmeesters kijken uit naar de reacties en zijn u bij voorbaat dankbaar voor elke bijdrage, klein of groot.
Hans Koster, namens RK
Lenie Mulder , namens PKN

Inspiratie

In de marge

Vanuit een gelovige opvatting kan je samen opzoek
gaan naar wat de ‘eeuwenoude woorden’ ons te zeggen hebben. Dat kan niet anders dan door geïnspireerd te raken door de oude verhalen en die open
tegemoet te treden. In Marcus 6, 34 wordt verteld hoe
Jezus een grote massa mensen zag en met ‘innerlijke
ontferming werd bewogen’. Het is de massa, al of niet
gevaccineerd, die Hem ten diepste raakt. Zo’n verhaal is veelzeggend om ermee aan de slag te gaan.
Wat vinden wij daar als raakpunten? Wat kan ons
inspireren?

Als je oplet merk je dat in een bepaalde periode uitdrukkingen vaak terugkomen. Tegenwoordig is heel
veel ‘ingewikkeld’. Een tijdje geleden werd er veel
afgedaan als: ‘niet meer van deze tijd’. Zonder argumenten werd dan duidelijk gemaakt, dat je aardig
achter de feiten aanliep.
In een wat verder verleden werd je geacht aan
‘carrièreplanning’ te doen. Niet afwachten wat er
zich voor mogelijkheden voordeden, maar zelf sturen, zelf de leiding nemen, je een doel stellen. Dat
had waarschijnlijk te maken met een optimistische
periode. Het lijkt wel wat op de Amerikaanse gedachte dat iedereen gelijk geboren is en de kansen
moet grijpen: van krantenjongen tot miljonair. Wie
die samenleving nader bekijkt ziet dat deze opvatting tot grote verschillen lijkt.

Hier past een uitspraak van bisschop Tutu, iemand
die geen behoefte had om de baas te spelen maar
wel een inspirerende voorganger te zijn: ’Wij, die geloven dat we zijn geschapen naar Gods beeld en dat
we God in ons dragen, kunnen niet zwijgen of ongeïnteresseerd blijven als andere mensen worden behandeld alsof ze van een minderwaardig soort zijn’.

De realiteit is toch dat iedereen anders is, verschillende capaciteiten heeft, in een ander gezin geboren

Barend van Wijngaarden
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Zoon Frank las het in memoriam voor dat Frans zelf
schreef. Ariette had een gedicht namens Aafje uitgekozen, Margreet las een ander fraai gedicht. Het Seniorenkoor zong psalm 23 op muziek van Haydn.

Pasto(p)raat
In memoriam Frans Vlastuin

Op 17 december overleed in het IJssellandziekenhuis de heer Frans Vlastuin in de leeftijd van 88 jaar.
Hij laat zijn vrouw Aafje achter, vier kinderen en 7
kleinkinderen en 1 achterkleinkind. In 1966 streek
het gezin Vlastuin neer in Ommoord. De laatste jaren woonden Frans en zijn vrouw in de woontoren
aan de Hesseplaats. De gezondheid van beiden verslechterde steeds verder. Aafje is inmiddels verhuisd
naar De Hofstee.

Ook de slotwoorden van de dienst in Open Hof koos
Frans zelf: ‘Hij zal zich ontfermen over het werk van
Zijn handen’.
Guus Koelman

In memoriam Hilda de Jong

Op 10 december 2021 overleed Hillegina Helena de
Jong - Meijer in de leeftijd van 96 jaar. Hilda was al
lange tijd weduwe en moeder van 3 kinderen, een
dochter en twee zonen. Zij had vier kleinkinderen en
ook vier achterkleinkinderen. Hilda heeft vijftig jaar in
Ommoord gewoond aan het Brongras, de laatste
jaren aan de overkant van diezelfde straat in de
Grashof. Door een val brak zij haar heup. Daarnaast
was een beginnende dementie tenslotte reden voor
de verhuizing, medio vorig jaar, eerst naar de Burcht,
vervolgens naar De Hofstee.
Hilda was altijd heel kerkelijk meelevend, zij nam
enthousiast deel aan de diverse kerkelijke activiteiten. Zij was bijvoorbeeld een vaste waarde in de
vouwploeg van Open Hof Nieuws, waarvoor ik nu dit
in memoriam schrijf. Open Hof ‘minded’ als zij was
wist Hilda vanaf het oude adres nog regelmatig achter haar rollator de weg naar Open Hof te vinden,
ook als het kennelijk niet tot haar doorgedrongen
was dat de kerk wegens corona gesloten was. ‘O
niet erg hoor’, zei ze dan, ‘heb ik toch weer m’n loopje gehad’. Met andere woorden: fysiek bleef Hilda
kwiek.

Frans werd geboren in Groenekan op 19 november
1933. Het onderwijs leidde hem met Aafje achtereenvolgens naar Vianen, Jaarsveld en tenslotte naar
Rotterdam, als hoofd van de Park Rozenburgschool
in Kralingen. Frans heeft een grote verdienste gehad
voor het kerkenwerk van Open Hof. Hij maakt de
geschiedenis mee: van de Noodkerk, vlakbij waar nu
de Romeynshof staat, en de eerste Open Hof aan de
Hesseplaats in 1970, tot de huidige Open Hof,
geopend in 2011.
Frans was voorzitter van de toen gezamenlijk
geheten kerkenraad, eerst om het jaar afwisselend
met Carel Wulffraat.

Het afscheid vond
plaats op 20 december om 14.00 uur in
de kapel van OudKralingen, waar wij
stilstonden bij Johannes 14 vers 1 – 7
‘Het huis van mijn
vader heeft vele kamers’. Of ‘vele woningen’ zoals er in de
vertaling van 1956
stond. De NBV is van
2004, dus in 1997
had het huis zonder twijfel nog ‘vele woningen’. In
dat jaar overleed Willem de Jong, Hilda’s echtgenoot
en zij koos toen de tekst, die wat haar betreft ook
voor haar eigen afscheid ook de aangewezen tekst
was. Jammer genoeg heb ik niet met Hilda meer
over die keuze kunnen praten, maar ik vermoed dat
de woorden haar raakten omdat zij zich er maar al te
goed van bewust geworden was in de loop van haar
leven dat mensen bij God met al hun verschillen terecht kunnen.

Vooral in het landelijke Samen op Weg-proces van
hervormden en gereformeerden, dat in 2004 eindelijk kon worden afgerond met een fusie en hier ter
plaatse met het tot stand komen van de Protestantse
Gemeente Rotterdam – Noordrand, heeft hij veel
energie gestoken. Ook de oecumene was voor
Frans een hoog goed.
Het aandeel van de muziek in de kerk droeg Frans
een warm hart toe. Met de Cantorij had hij graag
eens een Bachcantate willen uitvoeren in de dienst
zoals Bach het zelf voorschreef. Later schoof Frans
door naar het Oecumenisch Ouderenkoor. Hij nam
het initiatief om een gemeente-avond te wijden aan
de kerkmuziek.
Frans studeerde graag en gaf in Open Hof Nieuws
op geregelde basis door wat hij opdiepte uit historische bronnen op theologisch en vooral liturgisch gebied.

Met de zelfstandigheid die zij zich had aangeleerd
bleef Hilda vol energie en kleurrijk in beweging. Als
moeder en oma was zij heel geliefd, zoals we konden horen in bij het afscheid. Maar ook ten dienste
van anderen was zij volop actief.

Voor zijn afscheid op dinsdag 28 december had
Frans (vrijwel) alles op papier gezet. Uiteraard was
de dienst in Open Hof. Boven de rouwkaart stonden
de woorden uit psalm 139 ver 5, die ds. Rob Alers
destijds als zegen gebruikte. Ds. Alers aan wie
Frans veel te danken had.

Wij konden Hilda de Jong na een lang welbesteed
leven tenslotte toevertrouwen aan de handen van de
Eeuwige in het ‘kamerrijke Huis van de Liefde’.
Guus Koelman
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Ik voor jou, jij voor mij en wij voor
elkaar.

Dichterlijke woorden
Psalm 6
O God,

Ook nu kunnen we weer terugkijken op
een fijne
uitdeelronde van de pakketten.
Het was wel even spannend want de
kerk moest dicht vanwege de coronamaatregelen. We kregen van het bestuur toch de mogelijkheid om de pakketten in de kerk
samen te stellen. Zo konden we weer vluchtelingen,
jongeren met problemen, en de mensen die het afgelopen jaar een noodpakket hebben ontvangen, een extra
pakket bezorgen.

wees niet kwaad op me,
breek me niet!
Vergeef me, want ik kan niet meer verder leven.
Ik tril over mijn hele lijf.
O, God,
help me er weer bovenop.

Ook onze groenteman had extra zijn best gedaan en
een leuke groente- en fruittas gemaakt. En de kinderen van de school “de Piloot”, die thuis niet op een
sinterklaascadeautje kunnen rekenen, konden dankzij
een gulle gift door ons voorzien worden van leuke cadeaus.

Ik ben totaal van streek.

Heerlijk om dit werk dankzij u te mogen doen.
We vertrouwen erop om ook in het nieuwe jaar met uw
hulp om hen die het minder hebben te kunnen ondersteunen.

als ik niet meer leef?

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.

’s Nachts woel ik in mijn zweet.

E-mail: werkgroepzn@gmail.com.
Vertrouwenspersonen:
Renske Polhuys ) tel: 06 1205 3805
Claus Weggeman)

Zoveel mensen benauwen me.

Wanneer kom je terug
en wanneer strijk je jouw hand over mijn ziel?
Hoe kan ik je prijzen,

Ik ben totaal uitgeput.
Mijn kussen is nat van tranen.
Mijn ogen stralen niet meer.

‘Weg’! zeg ik, ‘ga weg! Verdwijn uit mijn ogen!
Jullie hebben niets goed voor me’.

Giften november

God heeft mijn tranen gedroogd.

1x € 3,00; 1x € 10,00; 2 x € 15,00; 1x € 20,00;

Mijn geschrei drong tot hem door.

4x € 25,00; 1x € 50,00; 1x € 157,10; 1x € 200,00.

Nu zullen allen die zich verkneukelden
terugdeinzen van ontzetting.
Bart van der Nagel
De Psalmen vormen een geliefd onderdeel van de
Bijbel. Je hoeft niet bang te zijn voor verheven taal.
Het gewone leven in gewone woorden vind je er terug.
De schrijvers waren gelovigen met al hun twijfels,
vreugde en verdriet. In deze psalm heeft de schrijver
het niet best. Hij roept God om hulp, want hij ziet het
niet meer zitten. De oorzaak ervan komt niet direct
naar voren. Het lukt niet meer om in vertrouwen verder
te gaan. Mogelijk is er een conflict met mensen in de
omgeving. Dat is goed mogelijk, want er hoeft soms
maar weinig te gebeuren en het conflict is geboren. Hij
heeft het gevoel God kwijt te zijn en smeekt om hulp
en vraagt zich af wat hij of zij met het leven aanmoet.
Niets geen blijdschap, de medemens, de naaste vormt
een bedreiging: ‘Ga weg! Verdwijn uit mijn ogen! Jullie
hebben niets goed voor me’. Maar uiteindelijk is er
toch een ommekeer, is er troost. De eenzaamheid is
doorbroken, er wordt geluisterd. De schrijver ervaart
troost, er is geen kwaadheid meer maar vertrouwen,
heel wording.
Barend van Wijngaarden
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Gastvoorgangers

Open Hof Gemeenschap

Bea Cox is gemeentelid van Open Hof. Tot 2019 was
zij scriba van de Wijkkerkenraad, maar ze is ook regelmatig lector tijdens de diensten van 9:30 uur. Na
een administratieve loopbaan is Bea op latere leeftijd
theologie gaan studeren. In 2012 behaalde zij haar
Master ‘Theologie en Geestelijke Verzorging’ aan de
Universiteit Utrecht. Momenteel is Bea werkzaam bij
SAMEN010 als geestelijk verzorger en projectleider
van het project MOTTO (Meelevende Ondersteuning
ten behoeve van Thuiswonende Ouderen). Daarnaast
gaat zij regelmatig voor in verpleeghuis Laurens De
Hofstee.

Overleden:
Protestantse Kerk Nederland
Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met
de ledenadministratie
10 dec.

Hillegina Helena de Jong-Meijer

96 jr.

10 dec.

Adriana Visser-Kapel

96 jr.

17 dec.

Frans Vlastuin

88 jr.

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.

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

Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk
rondom de Alexanderkerk beschikbaar.

Oecumenische vieringen en meer in
Open Hof

Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega
voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van
de Rotterdam Marathon.

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.

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.
Ds. Laurens Korevaar is sinds 2013 interimpredikant te Schiedam-Kethel. Daarvoor stond hij te
Tienhoven, Middelburg en Bussum. Tot 2012 was Ds.
Korevaar predikant in Kralingen. Ook is hij enige jaren
docent geweest. O.a. aan de CSG Blaise Pascal in
Spijkenisse. Sinds 2011 is hij ook lid van het bestuur
van Geestelijke Zorg Levinas. Daarnaast is Ds. Korevaar sinds 2001 actief als mediator.

We geloven in dezelfde God, in hetzelfde prachtige
kerkgebouw. En hoe goed wordt er in de week op
diverse terreinen met veel plezier samengewerkt.
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.

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

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 eb-oh@outlook.com

Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’ bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als
pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende
gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente
Leerhuizen. 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.

Namens het Oecumenisch Beraad
Wim in ’t Hout en Joost de Lange

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

donderdag

20 januari

Jesaja 43:1-7

vrijdag

21 januari

Jesaja 43:8-13

zaterdag

22 januari

Jesaja 43:14-21

zondag

23 januari

Jesaja 43:22-28

maandag

24 januari

Jesaja 44:1-8

dinsdag

25 januari

Jesaja 44:9-17

woensdag

26 januari

Jesaja 44:18-23

donderdag

27 januari

Jesaja 44:24-45:7

vrijdag

28 januari

Jesaja 45:8-13

zaterdag

29 januari

Lucas 4:1-13

zondag

30 januari

Lucas 4:14-30

maandag

31 januari

Lucas 4:31-44

dinsdag

01 februari

Psalm 9

woensdag

02 februari

Jesaja 45:14-19

donderdag

03 februari

Jesaja 45:20-25

vrijdag

04 februari

Jesaja 46:1-13

zaterdag
zondag

05 februari
06 februari

Psalm 48
Lucas 5:1-11

maandag

07 februari

Lucas 5:12-16

dinsdag

08 februari

Lucas 5:17-26

woensdag

09 februari

Lucas 5:27-39

donderdag

10 februari

Psalm 1

vrijdag

11 februari

Jesaja 47:1-15

zaterdag

12 februari

Jesaja 48:1-11

zondag

13 februari

Jesaja 48:12-22

maandag

14 februari

Jesaja 49:1-7

dinsdag

15 februari

Jesaja 49:8-13

woensdag

16 februari

Jesaja 49:14-26

donderdag

17 februari

Psalm 3

vrijdag

18 februari

Lucas 6:1-11

zaterdag

19 februari

Lucas 6:12-26

zondag

20 februari

Lucas 6:27-38

maandag

21 februari

Lucas 6:39-49

dinsdag

22 februari

Lucas 7:1-10

woensdag

23 februari

Lucas 7:11-17

donderdag

24 februari

Amos 1:1-10

vrijdag

25 februari

Amos 1:11–2:5

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.
19 jan
10.00
Marktgesprek.
23 jan
09.30
Kinderdienst.
28 jan
Filmhuis: ‘Western’. Zie arti14.00
kel in OHN2022-01.
30 jan
Nationale Holocaust Herdenking.
30 jan
09.30
Kinderdienst.
30 jan
Ontmoetingsmiddag. Thema:
‘Vogels’. Spreker: Chris van
14.30
Rijswijk.
Zie artikel in OHN 2022-01.
31 jan
Verjaardag Prinses Beatrix
(84).
01 feb
Chinees Nieuwjaar.
02 feb
Twintigjarig huwelijksjubileum Willem-Alexander en
Máxima.
04 feb
Wereldkankerdag.
04 feb
Olympische Winterspelen in
Peking, t/m 20 februari.
04 feb
Culturele Koffieochtend: Marius Heijenk over Willem van
10.00Hildegaersberch. Fontein12.00
kerk. Zie artikel in OHN202201.
06 feb
09.30
Kinderdienst.
08 feb
10.00
Poëzieochtend.
11 feb
Marriage Course online, eer19.45ste avond. Zie artikel
22.00
OHN2022-01.
13 feb
kinderdienst + tienerdienst /
09.30
afscheidsdienst ds. Wim in ’t
Hout.
14 feb
Valentijnsdag.
16 feb
10.00
Marktgesprek.
18 feb
19.45Marriage Course online. Zie
22.00
artikel OHN2022-01.
20 feb
Kliederkerk, geen kinder15.30
dienst
21 feb
20.00
Leerhuis.
25 feb
Herdenking Februaristaking
(1941).
25 feb
Filmhuis: ‘Hors Normes’. Zie
14.00
artikel in OHN2022-01.
27 feb
Carnavalszondag.
27 feb
09.30
Kinderdienst.
04 mrt
Wereldgebedsdag.
04 mrt
Paralympische Spelen in
Peking, t/m 13 maart.
04 mrt
Culturele Koffieochtend:
10.00Jaap en Joke van Toor over
12.00
de Camino naar Santiago de
Compostella. Fonteinkerk.
13
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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

Autovervoer

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.

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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Lekkerkerk

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

23 januari

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering. Voorstellen communicantjes.

30 januari

09.30 uur

J. de Lange, Eucharistieviering.

06 februari

09.30 uur

G. Martens, Communieviering. Terugkomviering dopelingen.

13 februari

09.30 uur

Communieviering o.l.v. Parochianen.

20 februari

10.00 uur

J. de Lange, Eucharistieviering.

27 februari

09.30 uur

G. Martens, Communieviering.

02 maart

19.30 uur

Gebedsviering o.l.v. Parochianen. Aswoensdag.
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Capelle a/d IJssel

Blz.

INHOUD

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

Groeten

3

Tot uw kinderdienst 09.30

4

Filmhuis Open Hof 28/1

4

Ontmoetingsmiddag 30/1

4/5

Culturele koffieochtend Fonteinkerk

5

Is Open Hof ….Open Hof nog wel?

5

Sacramentsvoorbereidingen

6

Filmhuis Open Hof 25/2

6/7

23 januari

11.00 uur

30 januari

11.00 uur

04 februari

10.00 uur

06 februari

11.00 uur

13 februari

11.00 uur

Glimlichtjes

7

20 februari

11.00 uur

Lieve gemeenteleden

7

27 februari

11.00 uur

Doolhof

7

02 maart

19.30 uur

Actie Kerkbalans 2022

8

In de marge

8

Pasto(p)raat

9

Werkgroep zonder naam

10

Dichterlijke woorden

10

Gastvoorgangers

11

Open Hof gemeenschap

11

Bijbelleesrooster

13

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

23 januari

09.30 uur

30 januari

09.30 uur

06 februari

09.30 uur

14

13 februari

09.30 uur

Vieringen Lekkerkerk

15

20 februari

09.30 uur

Vieringen Capelle a.d. IJssel,
Nieuwerkerk a.d. IJssel,
Krimpen a.d. IJssel

16

27 februari

09.30 uur

02 maart

19.30 uur

Dienst Hillegondakerk, Hillegersberg

16

Dienstenschema Open Hof

17

Vieringen Alexanderpolder

17

H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

11.30

J. de Lange,
Eucharistieviering.
Voorstellen
communicantjes.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
J. de Lange,
Eucharistieviering.
Terugkomviering
dopelingen.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
G. Martens,
Communieviering.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
Gebedsviering o.l.v.
Parochianen.
Aswoensdag.

Krimpen a/d IJssel

23 januari

11.00 uur

30 januari

11.00 uur

06 februari

11.00 uur

13 februari

11.00 uur

20 februari

11.00 uur

27 februari

11.00 uur

02 maart

19.30 uur

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand

20 februari

J. de Lange, Eucharistieviering. Voorstellen
communicantjes.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep.
J. de Lange, Eucharistieviering. Terugkomviering
dopelingen.
H. Flohr,
Eucharistie-viering.
G. Martens,
Communieviering.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
G. Martens, Communieviering. Aswoensdag.

Mw. Maya Walburg,

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629)
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H. Flohr, Eucharistieviering. Voorstellen
communicantjes.
J. de Lange, Eucharistieviering.
G. Martens, Communieviering. Terugkomviering
dopelingen.
Communieviering o.l.v.
Parochianen.
J. de Lange, Eucharistieviering.
G. Martens, Communieviering.
H. Flohr, Eucharistieviering. Aswoensdag.
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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.
23 januari

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

G.A. Koelman.

De Vijf Havens

10.30 uur

R-K

M. van der Put, Woord- en Communieviering.

Open Hof

11.15 uur

R-K

G. Martens, Communieviering.
Voorstellen communicantjes.

24 januari

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering

27 januari

Open Hof

14.00 uur

Prot.

B. Cox. Donderdagmiddagdienst.

30 januari

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

W. in ’t Hout.
Bevestiging ambtsdragers (onder voorbehoud).

11.15 uur

R-K

F. Martens en L. Kornet, Communieviering.

31 januari

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering

06 februari

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

J. Korf. HA.
M.m.v. Kindercantorij + Lara, Linde en Fleur.

11.15 uur

R-K

H. Flohr, Eucharistieviering.
Terugkomviering dopelingen.

07 februari

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering

13 februari

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

F.J. Timmers en W. in ‘t Hout.
M.m.v. Open Hof Cantorij.
Afscheid ds. W. in ‘t Hout.

De Vijf Havens

10.30 uur

Prot.

R. van Halsema

Open Hof

11.15 uur

R-K

J. de Lange, Eucharistieviering.
M.m.v. RK-Koor. Ziekenzalving.

14 februari

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering

20 februari

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

A. Matser.

11.15 uur

R-K

H. Flohr, Eucharistieviering.
M.m.v. Oec. Seniorenkoor Open Hof.

21 februari

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering

27 februari

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

L. Korevaar.

De Vijf Havens

10.30 uur

R-K

M. van der Put, Woord- en Communieviering.

Open Hof

11.15 uur

R-K

J. de Lange, Eucharistieviering.

28 februari

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering

02 maart

Open Hof

19.30 uur

R-K

Gebedsviering o.l.v. Parochianen.
Aswoensdag

Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina 13
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 11
De diensten in Lekkerkerk vindt u op pagina 15

Alexanderpolder
Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010 420 16 52

23 januari

09.45 uur

G. Martens, Communieviering. Voorstellen communicantjes.

30 januari

09.45 uur

Communieviering o.l.v. Parochianen.

06 februari

09.45 uur

H. Flohr, Eucharistieviering. Terugkomviering dopelingen.

13 februari

09.45 uur

Communieviering o.l.v. Parochianen.

20 februari

09.45 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

27 februari

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistieviering.

02 maart

19.30 uur

J. de Lange, Eucharistieviering. Aswoensdag.
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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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