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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:
Jeugdhonk!
Marktconcert 9-3-2022
Bachs Grote Orgelmis
Beroepingscommissie

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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Open Hof Nieuws

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. J Korf

jacobkorf@ziggo.nl

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
2022-03 dient uiterlijk donderdag
17 maart 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 4601 7788

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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Matteüs 25: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een
van de onaanzienlijkste, dat hebben jullie voor Mij
gedaan”. En wat genoot ik van de ontmoetingen met
onze jonge mensen, bijvoorbeeld op avonden als
´geloven vandaag´ of van de onbevangenheid van de
kinderen!

Afscheid
Weggaan
Weggaan is iets anders
dan het huis uit sluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

En dan, in de ontmoeting met u, jou zeer persoonlijk
heb ik veel mogen ontvangen en leren, of we nu vertrouwelijk, vriendelijk, confronterend of kritisch met
elkaar waren. Het scherpte mijn inzicht dat een mens
recht heeft op zijn fouten, pijn, verdriet en tranen. En
ook ervoer ik, dat in een leven veel tragiek kan schuilen en je daarom niet mild genoeg voor elkaar kunt
zijn. Ik geloof niet meer zo in goede en slechte mensen, wel, zoals iemand eens zei, in mensen met een
groot en met een klein hart.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

En dan nog iets: de zorg om elkaar geestelijk in leven
te houden zou ons veel meer ter harte moeten gaan
en onze communicatie en onze omgang met elkaar
moeten bepalen. Ik hoop vurig, dat we ons daarin oefenen en ons daarop toeleggen. Dan zijn we positief
onze gemeenschap aan het opbouwen, doen we elkaar goed en beschadigen we elkaar niet, breken we
onze prachtige geloofsgemeenschap niet af, zoals
soms ook gebeurt. Niet voor niets hebben we een
keer ons bezig gehouden met ‘geweldloze communicatie’. Dan zijn we een veilige haven voor elkaar en
ervaren mensen onze kerk als een veilige kerk, waar
het goed toeven is. Het wordt al met al toch nog een
heel verhaal. In plaats van de gebruikelijke preek
moet u, je maar denken. De preken, ja, daar heb ik
toch wel het meeste van mezelf in gegeven. Tegelijkertijd heb ik gepoogd om met wat ik opving uit de
Schriften zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven en zo
dicht mogelijk bij jullie en jullie levensverhalen, voor
zover ik ze mocht leren kennen. Tot slot, ik zal nooit
vergeten hoe hartelijk ik door u, door jou werd ontvangen en hoe velen van jullie zich openden voor mij en
iets lieten zien van wat erin jullie omging of in jullie
leven zich voordeed. Een hoge eer om vertrouwensman te mogen zijn in jullie midden! Ach, waarom ga ik
eigenlijk weg? Niet omdat ik dat zo graag wil, niet omdat ik klaar was in uw midden of geen inspiratie meer
kon opdoen, bepaald niet! Slechts omdat het emeritaat dat van me vraagt, terwijl ik niet uitgediend ben
zoals het woord ‘emeritaat’ wil zeggen.

Dit gedicht van Rutger Kopland is me uit het hart gegrepen vanwege de kerngedachte: weggaan is niet
elkaar kwijtraken, je blijft; in elkaars gedachten, in wat
je van elkaar ontving, weggaan is een vorm van blijven. In elk geval zult u, zullen jullie voor mij op veel
manieren niet weg zijn. Nu al, bij het schrijven, komt
zoveel uit deze jaren bij me boven. Het is werkelijk te
veel om op te noemen. Ik noem iets. Het tot stand komen van een moderne kruisweg in Open Hof ten behoeve van ons beider geloofsgemeenschappen. Hoe
betekenisvol! Moderne staties met thema’s uit het leven van ons mensen: miskenning, verraad, gebrokenheid, heelheid, eenzaamheid, veroordeling, verdriet,
dienen, godverlatenheid, liefde, opstaan. Je eigen leven resoneert mee wanneer je langs de staties loopt
en dat is precies de bedoeling. Hopelijk doen we zo de
ervaring op, dat ons eigen leven tot in de diepte gedeeld, gekend en geheeld wordt. Achter en in die staties die onze menselijke ervaringen verbeelden zien
we namelijk tegelijk het laatste traject van de weg van
de Gekruisigde die juist om ons mensen met ons verdriet en onze pijn deze weg gaat tot op het kruis. We
zien dat Gods verhaal in Jezus en het onze alles met
elkaar te maken hebben. In ons verhaal licht zijn verhaal op en dat maakt ons verhaal tot een verhaal met
perspectief, verbeeld in de laatste statie: de opstanding. Kortom, het is niet alleen esthetisch een aanwinst voor ons gebouw, dat ook, maar het is een verrijking van ons leven als we ons open stellen voor wat
hierin aan ons gegeven wordt!

Maar, lieve mensen, weggaan is een vorm van blijven.
Ik zal jullie, waar ik kan, blijven volgen, bijvoorbeeld
door preekbeurten bij jullie te vervullen of wellicht nog
eens via een kloosterweekend of anderszins. Want
wéét dat u mij deze jaren in het hart hebt geraakt en
het nodige van u in mijn hart ligt opgeslagen. Heb het
goed en bewaar elkaar bij wat de moeite waard is om
voor te leven, verbonden als we met elkaar zijn door
de liefde van Christus. Gode bevolen!

Verder, ik geloof nog steeds in het Woord dat macht
heeft en tot daden leidt. Geloof in het visioen dat het
heden mogelijk maakt. En, vanuit de ervaring in de tijd
dat mijn vrouw leefde en op jonge leeftijd stierf, geloof
dat een mens ook met zeer bittere feiten leven kan,
omdat niet de feiten ons maken of breken, maar de
wijze waarop we ons er doorheen geloven. Ik zal niet
zeggen, dat deze overtuigingen ondergraven zijn,
maar door ervaringen als deze heen verandert je geloof wel. Zo is de betekenis van Christus als beweeglijk oriëntatiepunt groter geworden. Hij bleek en blijkt in
de pastorale gesprekken van zo beslissende betekenis! Dat geldt ook in de sociale dienstbaarheid, die
zich in Open Hof in allerlei gezichten laat zien. In
Christus’ naam kiezen voor wie er het slechtste aan
toe zijn, en met behulp van alle maatschappelijke instrumentarium die keuze naar vermogen waarmaken.
Telkens werd ik getroffen door mensen, die zich bij
hun inzet volledig lieten leiden door het Bijbelwoord uit

Veel liefs, ds. Wim in ´t Hout
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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

Jeugdhonk!

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 tafels werden gedekt, er was stroop, poedersuiker,
versiersels, slagroom (waar nog even een trucje mee
uitgehaald werd, hè Bert en Suze haha) en drinken en
natuurlijk de pannenkoeken. We konden gaan smullen. Ik bespaar u de gesprekken. Heerlijke tieners!!!
Ook de aanwezige volwassenen praatten zeer geanimeerd met elkaar.

Vrijdagavond 28 januari 2022 was het zo ver, het eerste jeugdhonk in Open Hof.
Onze tieners die er waren, Bert, Jurre, Caroline, Suze,
Faye, Yenthe, Elea, Ruth en Lizet hebben het zo naar
hun zin gehad.

Nadat er was opgeruimd gingen we film kijken met
popcorn, chips, M&M’s en flessen frisdrank. Er werd
wat afgelachen om hilarische stukken in de film en er
werd luidruchtig Ieuw geroepen bij een zoenscène. De
tieners hebben een leuke avond gehad en ik heb ervan
genoten.

We begonnen met pannenkoeken bakken; daar werd
vreselijk bij gelachen omdat er natuurlijk een en ander
misging…
Beslag maken… uuh wat zijn ook alweer de verhoudingen?? Beslag dat bleef plakken, de pannenkoek
omdraaien lukte niet, er vloog een halve pannenkoek
door de keuken.

Het was een lange dag, maar ik deed het met veel liefde! Want zeg nu eerlijk… de jongeren mogen best wel
wat vaker gezien worden in onze kerk! Daar zijn we
hard mee bezig!
Bedankt Ingrid Bouland, Roland Hartmans en
Jan-Peter Molenaar dat jullie dit voor onze jeugd doen!
Martine Zuidervaart

Kinderdienst 9.30 uur
Nog een paar weken en dan start de veertigdagen
tijd.
Het thema van de kinderdienst in deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen
gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het
is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet
zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn
lijden en sterven, of als we horen over de lijdende
Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons
verder op de weg naar het feest.

Intussen werd er druk gemanoeuvreerd met de tafels
in de ontmoetingsruimte, “let op de nooddeuren!”, en
na een poosje stond het naar ieders smaak.
Daarna werd de zwarte bank geïnstalleerd en het
televisietoestel voor de film.

Ik verwacht dat er weer elke zondag kinderdienst zal
zijn en hoop dat de kinderen weer vaak komen. Voor
elk gezin is er ook weer een gezinsboekje om in te
lezen en in te werken. Zo leven we nog meer naar
Pasen toe.

”Bruce Almighty” If you could be god for one week,
what would you do? (Als jij voor een week god kon
zijn, wat zou je dan doen?)
Een heerlijke comedy uit 2003 met Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Anison…

Hartelijke groet,
Tinie
Ook namens Anneke, Annerieke,
Amalia, Ingrid en Karen.

Voorbijgangers keken even naar binnen… ja, zelfs in
de kerk mogen jongeren een leuke avond hebben.
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Dit thema is gebaseerd op de brief die de profeet
Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië.

Marktconcert met broers op cello

Een bijzonder marktconcert, op woensdag 9 maart:
de broers Ephraïm en Immanuel van IJzerlooy spelen
Bach op twee celli.

Tijdens de dienst horen we het verhaal van drie vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland, die in de
tijden van vandaag de ervaring delen van de ballingen
aan wie Jeremia zijn brief schreef.

Beiden zijn dertigers en begonnen al vroeg op de
cello.

Rond het thema zullen wij in Open Hof, naast de
verhalen en de schriftlezing, dezelfde gebeden bidden
en dezelfde liederen zingen als in alle bijeenkomsten
voor deze dag wereldwijd. Op deze manier vormen wij
in Open Hof een schakel in de keten van gebed die de
wereld rondgaat:
'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'
Bea Cox

Onweerstaanbaar?

Vesper 6 maart 2022 - 19:00 uur

Aan het begin van de 40-dagentijd is er in Open Hof
een vesper. Het thema is “Onweerstaanbaar?”.
Centraal staat het verhaal van Jezus in de woestijn,
waarin Hij verzocht/verleid wordt (Lucas 4: 1-13 ). Hoe
gaat Jezus om met de verleidingen? Hoe gaan wij om
met verleidingen? Zijn ze onweerstaanbaar of kunnen
we ze weerstaan?

Op YouTube is te zien dat ze in 1999 al samen een
masterclass van de beroemde cellist Yo-Yo Ma
kregen. Voor wie dat zien wil:
https://youtu.be/Iqs3GXWAD3E

In onze tijd zijn er zoveel verleidingen die om een
keuze vragen. Wat doe je als er op een feestje drugs
gebruikt wordt? Doe je mee of niet? Wat doe je als je
verleid wordt om je principes opzij te zetten? Doe je
dat voor een keer, of houd je vast aan je principes?

Ephraïm is professioneel cellist geworden, speelt in
orkesten en ensembles en heeft een cello-school in
Hilversum. Datzelfde zat er voor Immanuel niet in; hij
speelt echter wel op velerlei plaatsen, vaak samen met
zijn broer.

Een thema voor jong en oud. Tijdens de vesper zal
een moment van “holy chaos” zijn.
De cantorij verleent muzikale medewerking.
Enkele tieners zullen meewerken in de uitvoering.

Zo ook in Open Hof, waar ze aansluiten bij de traditie
van een Bachconcert in maart.

Weersta andere verleidingen en kom naar de
vesper . Van harte welkom!

Het wordt een afwisselend programma, met delen uit
suites, dansen, koraalbewerkingen en Inventies. Soms
is een toetsinstrument er onmisbaar bij, dan speelt
Willem Blonk die partij op orgel of piano.

Nacht van de vluchteling

Vrijdagavond 11 maart 2022 organiseert het Jeugdteam van Open Hof Ommoord een lokale Nacht van de
vluchteling. Tieners/jongeren (en ook volwassenen!)
kunnen meedoen en zo geld bijeenbrengen dat we
zullen schenken aan het lokale vluchtelingenwerk.

Dit marktconcert begint om 11.00 uur, duurt een goed
half uur en wordt ondersteund door Cultuur Concreet.
Ook is er een collecte nodig, bij de uitgang. Welkom!
Willem Blonk

We gaan die avond/nacht twee rondjes rond de Zevenhuizerplas lopen. Vanaf Open Hof is dat ongeveer 20
kilometer. De deelnemers kunnen zich hiervoor laten
sponsoren. Vooraf krijgen de deelnemers een idee hoe
het is om als vluchteling op weg te zijn. Hiervoor nodigen we iemand uit die ons dat komt vertellen.

Wereldgebedsdagviering 6 maart 2022
Thema: ‘Gods belofte’
Op 6 maart wordt in de ochtenddienst van 9:30 uur
Wereldgebedsdag gevierd in Open Hof.

Het programma begint om 20:00 uur. Om 21:00 uur
zullen we starten met de wandeling. We verwachten
om 02:00 uur terug te zijn bij Open Hof. Voor de veiligheid lopen we in een groep, het gaat om de beleving
met elkaar, niet om de snelheid. Na afloop is er warme
chocolademelk en een vuurkorf om op te warmen bij
Open Hof.

Ieder jaar, op de eerste vrijdag in maart, gaat tijdens
Wereldgebedsdag een keten van gebed de wereld
rond. Een keten van gebed, waarin vreugde en verdriet, zorgen en hoop, geloof en vertrouwen wereldwijd
worden gedeeld. Honderdduizenden mensen voelen
zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verbonden en bemoedigd. In Open Hof sluiten we hierbij
aan in de op die vrijdag volgende zondagochtendviering.

Doe jij ook mee? Het is een onvergetelijke ervaring en
samen brengen we geld bijeen waar we het vluchtelingenwerk in de wijk mee helpen. Vind je het te ver?
Sponsor dan iemand die wel mee gaat doen. Meer
informatie en hoe aan te melden volgt.

De voorbereiding van Wereldgebedsdag 2022 is in
handen van vrouwen van Engeland, Wales en NoordIerland. Zij stelden voor de viering een eigen, bijzondere liturgie samen die wij op 6 maart zullen volgen.

Hartelijke groet van het Jeugdteam,
Amalia, Martine, Jan-Peter

Het thema van de viering is ‘Gods belofte’.
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Ontmoetingsmiddag zondag 13
maart 2022 in Open Hof

Sacrament van de Bemoediging in
Open Hof

met als onderwerp: “De Chigi-Kapellen in
Rome”
Opmerking vooraf:

Deze naam is in de loop der jaren vertrouwd geworden in ons pastoraatgebied. Dit sacrament wordt toegediend aan mensen die door hun levenstijd hun
krachten voelen afnemen. Vroeger werd dit sacrament
toegediend in de laatste levensfase: het Heilig Oliesel
of ziekenzalving.

Deze middag was vorig jaar al gepland, maar is toen
afgezegd vanwege de coronacrisis. Hopelijk lukt het op
13 maart a.s. wel, want het zou fijn zijn om elkaar weer
te kunnen ontmoeten. Maar bij het inleveren van deze
tekst was nog niet bekend hoe de situatie w.b. het coronavirus dan zal zijn. Daarom verzoeken wij u dringend om in de week voor 13 maart op de website en/of
in het weekbulletin te kijken of de ontmoetingsmiddag
dan wel of niet door zal gaan. (Bellen of mailen mag
ook). Gaat de middag door, dan weten we nog niet
welke maatregelen nodig zijn (QR-code, legitimatiebewijs, 1,5 m-regel, mondkapje?).

Veel mensen ervaren dat dit mooie sacrament van de
bemoediging kracht en vertrouwen geeft. In de viering
wordt u gezalfd en de hand opgelegd door de pastor
en iemand uit onze gemeenschap. U ontvangt Gods
zegen.
U kunt dit Sacrament meerdere keren in uw leven
ontvangen.
Ga met God en Hij zal met U zijn… een lied van
geloof en vertrouwen zal klinken als een krachtig
signaal van Gods nabijheid. Je bent niet alleen op je
weg.

Nu volgt de inhoudelijke informatie over de middag.

De toediening van het Sacrament van de Bemoediging is tijdens de viering in Open Hof op zondag
13 maart 2022 om 11.15 uur. Voorganger: Pastor
Joost de Lange.

Ontmoetingsmiddag zondag 13 maart 2022 in Open
Hof met als onderwerp: “De Chigi-Kapellen in
Rome” door Hans van Rossum

Donderdag 10 maart om 14.00 uur is er een voorbereidingsmiddag in Open Hof; uiteraard zal pastor
De Lange daarbij aanwezig zijn.

Kunsthistoricus Hans van Rossum zal ons vertellen
over “de Chigi-kapellen” in Rome die gemaakt zijn door
de grote kunstenaar Rafaël (1483-1520).

Wij zullen deze middag met elkaar stilstaan bij wat u
bewogen heeft om dit sacrament nu te willen ontvangen en wat u daarvan hoopt en verwacht. Het is vaak
indrukwekkend om met elkaar geloof en hoop en twijfel te delen. Vanzelfsprekend is dit gesprek vertrouwelijk. Ook zullen wij u informeren over de regie van de
viering.

Grafkapellen in Italië werden in de 16e en 17e eeuw
door bekende kunstenaars uit die periode, zoals
Michelangelo en Rafaël, gebruikt om nieuwe
technieken uit te proberen met behulp van nieuwe
materialen. Eerst voerden zij experimenten uit alvorens
hetgeen zij ontdekt hadden toe te passen in godshuizen of in de paleizen van koningen en hertogen. Zij
waren behalve schilder ook architect en beeldhouwer
en kregen veel opdrachten van pausen, kardinalen en
rijke Italiaanse families om paleizen en kerken te ontwerpen en te decoreren. Michelangelo en Rafaël gebruikten dan o.a. grafkapellen van bekende personen
in bekende Italiaanse kerken als centrum voor hun experimenten.

Het is prima als u iemand wilt meenemen naar de
voorbereidingsmiddag en de viering. Laat bij de aanmelding wel even weten of u van die mogelijkheid gebruik wilt maken. Dit in verband met de voorbereiding.
U kunt een voorbede inbrengen in de viering. Schrijf
deze thuis op en u kunt hem inleveren op 10 maart.
Wilt u zich vooraf aanmelden voor deze middag!
Via het secretariaat Christoffelparochie,
tel: 010 303 88 71 of Gerard den Oudendammer,
tel: 010 421 25 77 of via email:

Deze lezing gaat over twee Chigi-kapellen die beide
het werk zijn van Rafaël: de Chigi-kapel in de Santa
Maria del Popolo en die in de Santa Maria della Pace,
beide te Rome. De stichter van deze kapellen is
Agostino Chigi, lid van een rijke bankiersfamilie uit Siena. Van deze kapellen was Rafaël de architect, schilder en beeldhouwer.

gmdenoudendammer@hotmail.com
Wanneer vervoer naar de kerk lastig is, laat het ons
even weten. Wij proberen dan iets te regelen.
Indien u vooraf nog vragen heeft dan kunt u met
Gerard contact opnemen.
Wanneer u tot een van de andere locaties behoort,
maar juist nu behoefte heeft om het Sacrament
te ontvangen, bent u hartelijk welkom om u op te
geven.

Bij velen van u zal de spreker wellicht nog bekend zijn
door vorige lezingen tijdens een ontmoetingsmiddag,
namelijk die over “Romeins Glas” en “Het Graf van
Toetanchamon”.

Wij hopen u op 10 maart te ontmoeten.
Werkgroep Sacrament van de Bemoediging Open Hof

Leuk te vermelden dat de spreker een broer is van
“onze” Egbert van Rossum, voor velen een bekende in
Open Hof.
De inloop is om 14.30 uur; om 14.45 uur begint de
presentatie en de middag eindigt om ongeveer 16.30
uur. De toegang is gratis.
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Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen!

De entree is vrij en het concert wordt mede ondersteund door Cultuur Concreet. Dat betekent niet dat
de collecte bij de uitgang onbelangrijk is.
Zeer welkom!

I.v.m. het coronavirus willen we dit keer graag dat u
zich van tevoren opgeeft bij Maartje Greevenbosch
(m.greevenbosch@hccnet.nl, tel. 010-4215920).
De ontmoetingsmiddagcommissie
Maartje Greevenbosch,
Henny Muilwijk,
Dori Heijmans

Filmhuis Open Hof

Vrijdag 29 maart 2022 om 14.00 uur wordt de
volgende film vertoond:

Dienst in Vieren

Beautiful Boy (Mooie jongen)

zondag 20 maart 2022 om 11.15 uur

Journalist David Sheff woont samen met Karen met
wie hij twee kinderen heeft. Daarnaast onderhoudt
hij een uitstekende band met zijn zoon Nic uit zijn
eerdere huwelijk met Vicki. Zijn leven stort in wanneer hij tot de ontdekking komt dat Nic met een
crystal meth-verslaving worstelt.
Hij probeert alles om het leven van zijn zoon te
redden.

Wij zijn blij dat we op zondag 20 maart om 11.15 uur
weer een Dienst in Vieren kunnen houden.
Dat veel mensen deze diensten graag bijwonen bleek
de laatste keer in november toen er ruim 80 mensen
waren. Binnenkort gaan wij deze dienst voorbereiden,
dus ik kan nog niet zeggen wat het thema is, omdat ik
dit stukje al veel eerder in moest sturen.
In ieder geval weten we dat pastor Joost de Lange de
voorganger is. Met hem gaan we deze dienst ook voorbereiden. Wij zijn ook blij dat de Kindercantorij een
bijdrage aan deze dienst zal leveren. Het wordt zeker
weer een prachtige en verrassende dienst.
In het weekbulletin, ongeveer 2 weken ervoor, zullen we
de activiteiten vermelden. Zet de datum alvast in uw
agenda.
Hartelijke groeten namens de werkgroep.
Anneke Barendrecht.

Bachs ‘Grote Orgelmis’ in Open Hof

Op zondag 20 maart 2022 voeren sopraan Glenda
Ossekoppele en organist
Willem Blonk in Open Hof
Bachs verzameling koraalbewerkingen uit, die vanwege de overeenkomst met de
Lutherse kerkdienst ‘Große
Orgelmesse’ is gaan heten.
Deze koraalbewerkingen
worden omlijst door het
machtige Preludium en Fuga in Es BWV 552.

Een prachtig weergegeven, waargebeurd verhaal.
Rustig, evenwichtig, er worden geen dramatische
gebeurtenissen bijgesleept, de jongen glijdt ongemerkt een verslaving in en zo lijkt het in deze film.
Zelden werd het onderwerp van verslaving in een
Amerikaanse film zo oprecht verteld zonder de
verslaafde en de drugs volledig te demoniseren of
juist te romantiseren.
Regisseur: Felix van Groeningen. Duur: 112 minuten.

Glenda zingt telkens voorafgaand aan de bewerkingen
het thema, het lied waar
deze over gaan. Zo gaan deze klankjuwelen extra
spreken voor u als publiek.

U dient zich, i.v.m. corona, nog steeds vooraf aan te
melden:
Let op: dat kan nu bij voorkeur op filmhuis@ziggo.nl;
ook via ht2@upcmail.nl of via mobiel 06 11 56 63 47.

Er zijn zeer bekende bij, zoals ‘Allein Gott in der Höh
sei Ehr’, BWV 676, ‘Wir glauben all’ an einen Gott’
BWV 680 en ‘Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir’, BWV
686. Het laatste is een zesstemmig stuk, met zelfs een
dubbele pedaalpartij. Andere delen zijn speelse Trio’s
en bezonken, meditatieve werken: hier spant het bijna
9 minuten durende ‘Vater unser im Himmelreich’ wel
de kroon. Dit is pure mystiek!
Net als bijvoorbeeld de Hohe Messe is dit late werk,
door Bach zelf ‘Dritter Teil der Clavierübung’
genoemd, te beschouwen als een samenvatting van
de diverse stijlen en genres die Bach beheerste.
De slotfuga is nota bene een Tripelfuga, met drie
thema’s dus, waarin de melodie van ‘o God, die droeg
ons voorgeslacht’ prachtig domineert.

Niet aanmelden via het telefoonnummer van Open
Hof.
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, dat u mag afdoen als u op uw plaats zit.
Kosten € 4,00, incl. een flesje water.
Namens het Filmhuis-team,
Henk en Francien Teunisse
Anneke en Barend van Wijngaarden

Het concert op 20 maart begint om 19.00 uur en duurt
wel wat langer dan een uur. Reken op anderhalf uur.
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Leden van de gemeente wordt nu gevraagd met elkaar
de begroting sluitend te maken. Dan kan de opname
dit voorjaar plaatsvinden. De cd is dan na de zomer al
voor iedereen beschikbaar. Een tastbaar muzikaal element bij het jubileum van onze meer dan bekwame
kerkmusicus.
Een gift voor dit doel is volledig aftrekbaar voor de
belasting.

Werkgroep Zonder Naam

Ik voor jou, jij voor mij en wij voor elkaar.
In deze onzekere en moeilijke
tijd kan uw gift een lichtpuntje
zijn voor diegenen, die het door
alle coronamaatregelen niet
redden en failliet gaan. En
dan…? Via maatschappelijk
werk worden er, namens u,
boodschappen gebracht.
Dank u, ook voor de boodschappendozen die in de kerk
stonden om te worden weggegeven.

Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters staat
vanaf nu open: NL95 RABO 0362 1027 40 t.n.v.
Protestantse gemeente Noordrand, wijkgemeente
Open Hof
Vermeld bij uw gift: ‘Jubileum-cd’ en wacht niet te lang
alstublieft. Dan kan de opnametechnicus snel worden
vastgelegd en Willem aan het werk gezet !
Bij voorbaat dank, namens de Wijkkerkenraad
Ommoord,
Alex Barendrecht, voorzitter
Aria van Ballegoie, scriba
Arjen de Vries, Lenie Mulder, kerkrentmeesters

Elke dag kunt u levensmiddelen brengen in Open Hof,
zoals blikken soep, worstjes, sardientjes, rijst enz.
Een gift kunt u storten op girorekening
NL96 INGB 0007 6094 94 van de Stichting Werkgroep
Zonder Naam te Rotterdam. Uw gift is aftrekbaar van
de belasting.
E-mail: werkgroepzn@gmail.com.

Bespiegelingen

Vertrouwenspersonen:

Er heeft zich een grote opluchting van mij meester gemaakt toen de lockdown op 14 januari 2022 voor Open
Hof bijna helemaal werd opgeheven. Als ik dit schrijf
zijn er nog allerlei beperkingen. Mondkapjes, looproutes en nog steeds geen bazaar die veilig georganiseerd kan worden.

Renske Polhuys ) tel: 06 12 05 38 05
Claus Weggeman)
Giften december 2021:
1x 3,00; 1x 10,00; 1x15,00; 1x 24,00; 5x 25,00;
1x 45,00; 3x 50,00; 1x 61,00; 1x 45,00; 1x 85,00;
3x 100,00; 1x 200,00; 1x 243,00; 1x 400,00.

Maar we kunnen elkaar gelukkig weer ontmoeten!
Open Hof is gelukkig geen gesloten hof meer.

Giften januari 2022:
1x 3,00; 1x 10,00; 1x 15,00; 3x 25,00; 1x 50,00;
1x 100,00

Bijna twee jaar hebben we als Open Hof-gemeenschap
in de klem van de beperkingen geleefd. Maar waar we
wel toonden ook als kerkelijke gemeenschap solidair te
zijn met de samenleving.
We willen een veilige kerk zijn. Maar we zijn in Open
Hof ook een afspiegeling van de samenleving.

Giften gevraagd voor Advent- en
Kerst-cd uit Open Hof

Wat me opviel in deze tijd was dat we in Open Hof, in
de omgang met elkaar, ook kribbiger werden. Ieder
verdedigde haar/zijn belang. Begrip voor elkaars standpunten was soms ver te zoeken.

In september 2020 heeft de Wijkkerkenraad alle ingeschreven gemeenteleden verrast met de cd ‘Ik sla
mijn ogen op’. Een stukje troost in coronatijd.
Opname en persen van 1000 cd’s werden toen mogelijk gemaakt door enkele gevers uit ons midden.
De cd kreeg de nodige waardering, maar er staat
relatief weinig muziek voor de Kersttijd op. De kwaliteit van ons orgel en onze vleugel komt heel goed tot
haar recht: dit smaakt naar meer. Willem Blonk wil
graag nog zo’n cd volspelen, maar dan met specifiek
muziek voor Advent en Kerst. Weer met het doel
bekende melodieën voor het voetlicht te brengen,
waarin beleving een mooie rol kan spelen. Met meer
origineel voor piano geschreven muziek en naast
o.a. Bach, Guilmant en toegankelijke Blonkarrangementen ook wat lichte muziek.

Net als de tendens in de corona-samenleving, waarin
we “korte lontjes” signaleren, was deze ontwikkeling
mijns inziens ook in Open Hof zichtbaar. En eerlijk is
eerlijk: Ik betrap mezelf er ook wel eens op. Ook ik
dreigde soms mijn geduld te verliezen. Er waren momenten waarop ik overwoog om maar met alles te
stoppen.
Zoals velen van ons ben ik op meer dan één plek in de
Hof werkzaam. Ik ben o.m. ouderling, en dus lid van de
kerkenraad, lid van de werkgroep pastoraat, bestuurslid van de SKO en lid van de redactie van Open Hof
Nieuws. En bovenal gewoon gemeentelid. Het is lastig
werken als de belangen van al die groepen soms tegengesteld lijken te zijn.

Jubileum

Op 1 augustus zal het
40 jaar geleden zijn
dat Willem Blonk in
Open Hof als cantororganist begon.
T.g.v. dat jubileum wil
de Kerkenraad de
gemeente ‘trakteren’
op weer een mooie
cd.
Zij legt daarvoor het eerste bedrag op tafel: € 1000.

Ik werd onaangenaam getroffen door het verwijt van
enkelen onder ons, dat het streven van het SKObestuur enkel draait om het verdienen van euro’s. De
“mannetjes van de SKO die bedrijfje spelen”. We zijn
altijd bereid om het gesprek over ons handelen aan te
gaan. Maar op ons aanbod daartoe werd in dit geval
niet ingegaan.
Ik kan u verzekeren dat alle SKO-bestuursleden enkel
het belang van de kerkgemeenschappen voor ogen
staat. En we werken daar hard aan.

1000 cd’s kosten inclusief alle kosten € 5000.
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We zijn een hecht team dat soms moeilijke beslissingen moet nemen. De discussies binnen het bestuur
zijn soms pittig, maar de sfeer is gelukkig altijd uiterst
plezierig.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn Naam elkaar begroeten.

En ja, we zijn er trots op dat het ons gelukt is om 2020
met een beperkt verlies af te sluiten ondanks de
corona-perikelen. In 2021 kon het resultaat weer
positief worden bijgestuurd. We mochten twee nieuwe
beheerders en een schoonmaker aanstellen.

Het is een vrolijk lied wat me steeds weer inspireert en
hoop geeft.
Maar……… er is ook nog een hoop te doen! Zullen
we samen verder gaan?

De prognose voor de financiële ontwikkeling in 2022
ziet er gunstig uit.

Kees Doornhein

We bedruipen ons als PKN- en RK- kerken van Open
Hof, v.w.b. de exploitatie en beheer van ons prachtige
gebouw, al jaren geheel zelf! Ik denk dat geen enkele
parochie en wijkgemeente in vergelijkbare omstandigheden ons daarin kan evenaren. Daar mogen we als
Open Hof gemeenschap trots op zijn. Steeds staat
voorop dat we ten dienste willen staan van die Open
Hof-gemeenschap.

c.doornhein2@gmail.com
Kees Doornhein schreef deze bijdrage op persoonlijke
titel.

Reactie op “bezorgde parochiaan”
in het vorige nummer van OHN

Als dergelijke harde verwijten ons dan bereiken doet
dat pijn.

Beste mensen van de redactie,

Ik begrijp niet dat jullie dat stukje in het OHN hebben
geplaatst zonder te raadplegen of zulks wel juist is.
Ik neem het Dori kwalijk dat zij op deze manier haar
gal spuwt, maar ik neem het ook de redactie kwalijk
dat jullie dit hebben geplaatst. De voordeur van de
Open Hof is soms wel gesloten, maar je kunt altijd
aanbellen om iets te doen in de kerk. Een kaarsje
kun je altijd aansteken en een praatje kun je altijd
maken. We hebben vrijheid van meningsuiting, maar
het moet wel gegrond zijn.

Ik hoop dat we blijven proberen om elkaar als beelddragers van Christus te ontmoeten. Laten we in gesprek blijven met elkaar. Ook als het moeilijk is.
Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die in moeilijke
omstandigheden hard blijven doorwerken.
Onze gemeenschap bloeit. Er gebeuren gelukkig nog
steeds heel veel positieve dingen, maar wel door
steeds minder mensen. De afname van het aantal
mensen die zich kunnen/willen inzetten voor Open Hof
is een harde realiteit. Daarbij loopt de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers op. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen die om actie vragen.

Met vriendelijke groet,
Hans Koster
Naschrift van de redactie:

Ik wil het niet meemaken om onze, nu nog volop levende gemeenschap, niet door te kunnen geven aan
onze kinderen (en ik heb niet eens kinderen!). Daarom ben ik blij dat er weer initiatieven ontplooid worden
om over de ontwikkeling naar de toekomst na te denken en te handelen.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen
in te korten, of te weigeren. Vrijheid van meningsuiting is echter inderdaad een groot goed. De redactie
respecteert meningen van de inzenders. De mening
van een inzender weerspiegelt echter niet altijd de
mening van de redactie.

In een PKN-gemeentebijeenkomst is er met een groot
aantal gemeenteleden gesproken over ideeën voor de
toekomst. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met
jongere mensen en kinderen die zich betrokken voelen
bij Open Hof. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd die de PKN-kerkenraad inspireert om met u verder na te denken over de toekomst.

Beroepingscommissie is begonnen

We zijn begonnen! Op donderdag 6 januari werden
we officieel geïnstalleerd. Ook maakten we nader
kennis met elkaar. Helaas nog even digitaal via
Zoom, maar maandag 17 januari konden we elkaar
eindelijk in het echt begroeten. We praatten over wat
wij belangrijk vinden in ons geloof, bespraken de
profielschets van de gemeente en de beoogd predikant en verdeelden de taken. We moeten bijvoorbeeld een advertentie opstellen. Vol enthousiasme
gaan we hiermee aan de slag. Uiteraard houden we
u tussentijds op de hoogte, ook via de site en het
weekbulletin.

Er wordt heel veel werk verzet om een nieuwe PKNpredikant V/M te vinden. De groep mensen die daaraan werkt vormt een mooie afspiegeling van de gemeente die we zijn. Veelkleurig in meningen, in de
vrouw-manverdeling, de verschillende leeftijdsgroepen. Die eenheid in verscheidenheid geeft hoop
voor de toekomst. En we hebben toekomst! Laten we
omzien naar elkaar.
Lied 416 uit het Nieuwe Liedboek wordt vaak gezongen in Open Hof. Hierbij het eerste en vierde vers:

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

Antoinette Brummelink

met Zijn raad en troost en zegen.
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Open Hof Gemeenschap
Overleden:
Rooms-Katholiek

Datum

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.
04 mrt
Wereldgebedsdag.
04 mrt

06 mrt
08 mrt
09 mrt
11 mrt
13 mrt
20 mrt
25 mrt
27 mrt
27 mrt
02 apr
03 apr
08 apr
10 apr
10 apr
14 apr
15 apr
16 apr
16 apr
17 apr
17 apr
22 apr

Tijd

10.0012.00
09.30
19.4522.00
09.30
11.15
19.4522.00
09.30
09.30
19.4522.00
09.30

09.30
19.4522.00

24 apr
27 apr
02 mei
04 mei
05 mei
08 mei
13 mei
15 mei
17 mei
22 mei
26 mei

19.4522.00
09.30

15.30

Datum

Naam

leeftijd

20 jan.

Nicolaas Christiaan Maria
Willemsen

90 jr

2 febr.

Petronella Francisca
de Groot-van Rode

103 jr

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

Culturele Koffieochtend: Jaap
en Joke van Toor over de
Camino naar Santiago de
Compostella. Fonteinkerk.
Kinderdienst.
Internationale Vrouwendag.
Biddag voor gewas en arbeid.
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Kinderdienst.
Dienst in vieren – ook zeer
geschikt voor kinderen /geen
aparte kinderdienst.
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Begin Zomertijd.
Jeugddienst, verzorgd door de
tieners (kinderdienst).
Ramadan, t/m 2 mei.
Kinderdienst.
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Palmpasen
Kinderdienst.
Witte Donderdag.
Goede Vrijdag.
Stille Zaterdag.
Pesach, joods Pasen.
T/m 23 april.
Pasen.
Kinderdienst.
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Meivakantie, geen kinderdienst. T/m 8 mei.
Koningsdag,
Willem-Alexander 55 jaar.
Suikerfeest, t/m 4 mei.
Dodenherdenking.
Bevrijdingsdag.
Moederdag.
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Kinderdienst + tienerdienst.
Verjaardag koningin Máxima
(51).
Kliederkerk, geen kinderdienst.
Hemelvaartsdag.

Haiku’s
Naast het schrijven van gedichten, is het maken van
haiku’s mijn hobby. Meest spontaan of gebaseerd op
mijn geloofsovertuiging. Nu een aantal spontane.
In deze winter, die geen winter is, zagen we vaak
donkere wolken boven onze tuin of balkon. En wandelend naar de Rotte ook daar. In het flink golvende
water een eenzaam ronddobberende meerkoet. Maar
op de terugweg een zonnestraal en zowaar in een
beschut hoekje sneeuwklokjes. Terug thuis zien we
hoe er diverse bollen, al ruim boven de aarde, een
bloemenbelofte zijn. We weten het, er zal altijd weer
lente zijn.
Wolken over ons
vogels zweven mee in rust
ons vredig schouwspel.
Rivier stroomt verder
mee zwemmen dan wel blijven
goede plek thuis zijn.
Regen overvloed
stormwind gooit het onvaste
licht daagt als altijd.
Donkere wolken
elke zonnestraal brengt lach
vrolijk je stappen.
De Geest zaaide uit
hetgeen al wat groeit en leeft
voor ons nieuw begin.
Claus Weggeman
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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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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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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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Adressen en contactgegevens

2

Afscheid

3

Jeugdhonk

4

Kinderdienst 09.30 uur

4

Marktconcert

5

Wereldgebedsdag

5

Vesper - “Onweerstaanbaar?”

5

Nacht van de vluchteling

5

Sacrament van Bemoediging

6

Ontmoetingsmiddag

Nieuwerkerk a/d IJssel

Blz.

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180 312 263

2 maart
Aswoensdag
6 maart

19.30 uur

Communieviering
o.l.v. parochianen

09.30 uur

13 maart

09.30 uur

J. de Lange, Eucharistieviering
Communieviering
o.l.v. parochianen

20 maart

09.30 uur

27 maart

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering
J. de Lange, Eucharistieviering

Krimpen a/d IJssel

6/7

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

Dienst in Vieren

7
7

2 maart
Aswoensdag

19.30 uur

Bach’s Grote Orgelmis

H. Flohr, Eucharistieviering, Cantiamo

Filmhuis Open Hof - Beautiful Boy

7

Werkgroep zonder Naam

6 maart

11.00 uur

8

Advent– en Kerst CD

13 maart

11.00 uur

8
20 maart

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering, m.m.v. JoKo
J. de Lange, Eucharistieviering
G. Martens, Communieviering, Bronspettertjes

Bespiegelingen

8/9

Reactie op ”bezorgde parochiaan”

9

Beroepscommissie

9

27 maart

11.00 uur

Agenda Open Hof

10

3 april

11.00 uur

Open Hof Gemeenschap

10

Haiku’s

10

Autovervoer

13

Vieringen Nieuwerkerk a.d. IJssel,
Krimpen a.d. IJssel en Lekkerkerk

14

Dienstenschema Open Hof

15

Vieringen Alexanderpolder en
Capelle a.d. IJssel

15

H. Flohr, Eucharistieviering
J. de Lange, Eucharistieviering, Cantiamo

Lekkerkerk
H. Jozef, Emmastraat 26, tel. 06 1045 8707

2 maart
Aswoensdag

19.30 uur

Communieviering
o.l.v. parochianen

6 maart

09.30 uur

13 maart

09.30 uur

20 maart

09.30 uur

27 maart

09.30 uur

H. Flohr,
Eucharistieviering
J. de Lange,
Eucharistieviering
G. Martens,
Communieviering
H. Flohr,
Eucharistieviering

3 april

09.30 uur

J. de Lange,
Eucharistieviering

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg
Geen informatie ontvangen

14

Open Hof Nieuws

februari/maart 2022

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.
2 maart

Open Hof

19.30 uur

R.K.

Communieviering o.l.v. parochianen

6 maart
1e zondag
40-dagentijd

Open Hof

09.30 uur

Prot.

Mevr. B. Cox

Open Hof

19.00 uur

Open Hof

11.15 uur

R.K.

G. Martens, communieviering

7 maart

Open Hof

09.00 uur

R.K.

Ochtendviering

13 maart
2e zondag
40-dagentijd

Open Hof

09.30 uur

Prot.

Ds. G.A. Koelman

Open Hof

11.15 uur

R.K..

H. Flohr, R.K.-koor Open Hof

14 maart

Open Hof

09.00 uur

R.K.

Ochtendviering

20 maart
3e zondag
40-dagentijd
21 maart

Open Hof

11.15 uur

Oec.

J. de Lange, Dienst in Vieren, kindercantorij

Open Hof

09.00 uur

R.K.

Ochtendviering

27 maart
4e zondag
40-dagentijd

Open Hof

09.30 uur

Prot.

Dhr. J.P. Molenaar

Open Hof

11.15 uur

R.K.

G. Martens, communieviering

28 maart

Open Hof

09.00 uur

R.K.

Ochtendviering

3 april
5e zondag
40-dagentijd

Open Hof

09.30 uur

Prot.

Ds. F.J. Timmers, doopdienst

Vesper?

Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina 13.

Alexanderpolder

Capelle a/d IJssel

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010 420 16 52

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

2 maart
Aswoensdag

19.30 uur

J. de Lange,
Eucharistieviering

2 maart
Aswoensdag

19.30 uur

G.Martens, Communie
-viering, Pauluscantorij

6 maart

09.45 uur

6 maart

11.00 uur

13 maart

09.45 uur

13 maart

11.00 uur

20 maart

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistieviering
Communieviering o.l.v.
parochianen

20 maart

11.00 uur

27 maart

09.45 uur

G. Martens,
Communieviering
H. Flohr,
Eucharistieviering
J. de Lange,
Eucharistieviering
G.Martens, Communieviering, m.m.v.
R.K. Open Hof koor
H. Flohr,
Eucharistieviering

27 maart

11.00 uur

3 april

11.00 uur

3 april

09.45 uur

15

H. Flohr, Eucharistieviering
J. de Lange, Eucharistieviering
G. Martens, Commnieviering
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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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