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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. 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
2022-04 dient uiterlijk donderdag
28 april 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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Samen onderweg naar Pasen
Sinds de aankondiging door paus Franciscus dat

Deze drie dimensies zijn criteria voor ons samen on-

de bisschoppensynode van 2023 over de synodale

derweg zijn. Is ons kerkzijn, zijn de activiteiten die wij

weg van de kerk gaat, zijn alle rooms-katholieke

doen een uitdrukking van de gemeenschap waartoe

bisdommen over de hele wereld aan de slag ge-

Hij ons heeft samengebracht? Draagt dat wat ieder

gaan met dit onderwerp. Ook wij in de Sint Chris-

van ons doet bij aan de opbouw van die gemeen-

toffelparochie hebben, in twee gespreksgroepen,

schap? En dragen we in wat wij doen de hoop uit die

van gedachte gewisseld over hoe we feitelijk sa-

Hij in ons heeft ontstoken? Het zijn de vragen die ook

men de weg van de kerk gaan. Samen onderweg,

actueel blijven als de synodevoorbereiding en de sy-

syn hodos, is overigens een door en door bijbels

node zelf allang voorbij zijn. We zullen ze vaker moe-

beeld, dat op een inspirerende wijze wordt samen-

ten stellen om ons ervan bewust te blijven dat wat wij

gevat in het verhaal van de Emmaüsgangers.

doen ook werkelijk uitdrukking is van ons kerk zijn in

Twee leerlingen van Jezus, zo vertelt Lucas in

deze tijd.

hoofdstuk 24, vers 13 tot en met 35, zijn onderweg

Het zou ons allemaal inspireren als we de komende

en spreken over de verschrikkelijke gebeurtenis-

Paastijd ook met elkaar in gesprek blijven gaan over

sen in Jeruzalem waar hun heer en meester Jezus

hoe alles wat wij doen bijdraagt aan de gemeenschap

op gruwelijke wijze ter dood is gebracht. En dan

die wij mogen zijn, hoe we elkaar de ruimte geven en

komt Hij mee oplopen, zonder dat zij Hem herken-

helpen om een eigen bijdrage te kunnen geven en hoe

nen. Ze herkennen Hem aan hoe Hij onderweg

wij in wat we doen ook uitstralen dat we door de hoop

met hen spreekt en in het breken van het brood als

die God in ons opwekt zijn geraakt.

ze in Emmaüs zijn aangekomen. Emmaüs is hun

Ik wens ons allen een inspirerend met elkaar onder-

Pasen waarnaar zij onderweg blijken te zijn, en zij

weg zijn toe in deze komende Paastijd.

keren dan terug als getuigen van de Verrezene en
van de hoop die Hij losmaakt in hun hart. In dit verhaal zitten de drie belangrijke dimensies van ons

Pastor Huub Flohr

kerkzijn: communio, de gemeenschap, participatio,
de deelname en betrokkenheid daarbij van een
ieder, en missio, de zending ofwel de verkondiging
van de hoop.
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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

Het concert begint om 11.00 uur en duurt een goed
half uur. Entree vrij, de collecte aan de uitgang blijft
ondanks de steun van Cultuur Concreet aanbevolen.

De veertigdagentijd is al bijna weer voorbij. Aan de
slinger van het project komen steeds meer vlaggetjes,
het is een vrolijk gezicht. De eerste drie vlaggetjes zijn
gemaakt tijdens de Kliederkerk op de eerste zondag
van de veertigdagentijd. De kinderen hebben hun
naam geschreven op een blaadje en dit blaadje op het
vlaggetje geplakt. Wij zingen iedere week het projectlied “Een slinger van verhalen” en er zijn al heel wat
verhalen verteld. Alle gezinnen hebben weer een gezinsboekje gekregen en ik hoop dat iedereen er veel
in heeft gelezen of de opdrachtjes heeft gemaakt.
Zondag 10 april zingt de Kindercantorij weer in de
dienst en zondag 17 april, Pasen, is er ook gewoon
kinderdienst.

‘The Passion’ in het klein

Zondagavond 10 april, om 19:00, wordt er een
Passion-kerkdienst georganiseerd in Open Hof: het
lijdensverhaal wordt verteld aan de hand van teksten,
beelden en popmuziek. Deze bijzondere viering kan
een inspirerend begin zijn van de Stille Week.
De krachtige popmuziek geeft het lijdensverhaal een
extra dimensie en zorgt voor een intensere beleving
door het uitlichten van tijdloze thema’s als allesgevende liefde, verraad, eenzaamheid, en trouw. De popnummers winnen aan betekenis in de context van dat
verhaal, dat nog altijd even actueel is. We verklappen
nog niet welke nummers allemaal te horen zijn, maar
‘Zwart wit’ van Frank Boeijen Groep zal zeker niet ontbreken. Alle uitgekozen popmuziek staat in het kader
van bezinning op èn een eigentijdse verwerking van
het lijdensverhaal.

Op zondag 24 april, 1 mei en 8 mei is er geen kinderdienst omdat er dan meivakantie is. Zondag 15 mei
hopen we iedereen weer in de kinderdienst te verwelkomen.
Wat fijn dat we elkaar weer, zonder beperkingen, kunnen ontmoeten in Open Hof. De medewerksters hebben er erg veel zin in en hopen dat er iedere week
weer kinderen zijn om het verhaal uit de bijbel aan hen
te vertellen en er met de kinderen een leuke verwerking van te maken.
Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia,
Annerieke, Karen,

Ds. Fulco Timmers is de voorganger in deze dienst.
De muzikale leiding is in handen van Willem Blonk met
medewerking van Koor Hemelsbreed, Jelle Zuidervaart en Fleur Dekker (solisten), Tim van Oijen
(piano), René Lansbergen (bas), en Mark Lansbergen
(drums).

Anneke

De toegang is vrij, er zal een deurcollecte zijn voor
een goed doel. Na de dienst is er gelegenheid tot
napraten bij een kopje koffie in de Ontmoetingsruimte.

Marktconcert in de Stille Week

Op woensdagmorgen 13 april 2022 vult Willem Blonk
het Marktconcert met passende orgel- en pianomuziek. Het is dan midden in de Stille Week, de dag
voor Witte Donderdag. Passiemuziek is er genoeg om
een mooi concert met de nodige beleving samen te
stellen. Er klinken de nodige bewerkingen van bekende melodieën van componisten uit de 17e eeuw tot nu.
Willem Blonk speelde op de cd ‘Ik sla mijn ogen op’ in
2020 piano-improvisaties op de melodieën van ‘O
Hoofd bedekt met wonden’ en ‘O liefde die verborgen
zijt’ waarop velen positief reageerden. Hij heeft deze
nu gereconstrueerd en speelt ze live aan de vleugel.

Oecumenische Marathonkerkdienst
9 april 2022

De 41e NN Marathon Rotterdam gaat zondag 10 april
2022 van start.
Aan de vooravond daarvan, op zaterdag 9 april om
19.00 uur, wordt er in de Citykerk Het Steiger,
Hang 18, Rotterdam, weer een oecumenische
Marathonkerkdienst gehouden.

Heel pakkend is de partita over ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ van zijn leermeester Johann Th. Lemckert.
Het concert eindigt met ‘Erbarme dich’ uit Bachs Mattheüs Passion. Dat één organist de soloviool, de altsolo en de orkestbegeleiding gelijktijdig tot klinken kan
brengen, lijkt bijna onmogelijk, maar ‘oefening baart
kunst’!

De dienst is ook omschreven als een ‘spirituele
warming up’ en biedt iedere loper of supporter van
binnen en buiten de stad een moment van bezinning,
voorafgaand aan het grootse sportfeest van de
volgende dag.
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Het Dordts Kamerorkest telt deze avond maart liefst 32
– professionele - musici!
De vocale solisten zijn Elise van Es, sopraan, Leon
van Liere, tenor en Samuel Wong, bas. Dirigent is
Willem Blonk.
Het concert begint om 19.00 uur en heeft een pauze
waarin u een consumptie krijgt. Zaal open:18.30 uur.
Dankzij het succes van de Stichting Open Hof Muziek
bij de werving van subsidies en de steun van Cultuur
Concreet, kon de toegangsprijs voor wat er geboden
wordt laag gehouden worden. Kaarten á € 15 (onder
18 jr. € 10) zijn nu al te reserveren bij de secretaris van
de Stichting Open Hof Muziek, Nico Hof.
Per mail op n.hof@chello.nl of eventueel per
telefoon: 010 4551452.
Deelt u in de feestvreugde op deze avond? U maakt
uzelf én de koristen er blij mee!

De oecumenische kerkdienst is uiteraard voor iedereen toegankelijk, maar wel gericht op lopers en hun
supporters van de NN Marathon Rotterdam en belangstellenden.

Filmhuis Open Hof

Op vrijdag 29 april 2022 om 14.00 uur vertonen we de
volgende film:

De dienst zal internationaal georiënteerd zijn, zodat
ook buitenlandse deelnemers de dienst kunnen
volgen.
De organisatie van de NN Marathon Rotterdam ondersteunt deze dienst, die onderdeel uitmaakt van het
gehele marathonprogramma in het marathonweekend.

Au Revoir les Enfants (tot ziens kinderen)
Deze film is een indrukwekkende klassieker uit 1987
van regisseur Louis Malle.

De dienst wordt geleid door pastor Gerda Martens, die
ook de marathon zal lopen, en ex-marathonloper
ds. Guus Koelman. Medewerking verleent het
Jongerenkoor JOKO uit Krimpen aan den IJssel onder
leiding van Ties Kragten.
Na afloop is er gelegenheid ook iets te drinken: koffie,
thee, of fris. Dé plek om elkaar verder te ontmoeten,
verwachtingen en loopervaringen uit te wisselen.
Voor een echt goede voorbereiding kan deze dienst
natuurlijk niet worden gemist!
Nico Hof

Groot feest:
50 jaar Open Hof Cantorij

Julien wordt in 1944 naar een internaat bij een Jezuïetencollege gestuurd. Hij raakt al snel bevriend met zijn
medeleerling Jean, die duidelijk wat te verbergen
heeft. Algauw zijn ze onafscheidelijk. Julien ontdekt al
snel dat Jean Bonnets echte naam Kippenstein is, een
Joodse naam. Even later valt de Gestapo het internaat
binnen….

Zondagavond 24 april, gaat het, na een noodgedwongen uitstel van een kleine twee jaar, echt door:
het Jubileumconcert met het bekende oratorium
‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn. Een groot en feestelijk stuk muziek om dankbaar 50 jaar Open Hof
Cantorij te vieren.
En ook: 30 jaar Stichting Open Hof Muziek.
De stichting die zeker 15 concerten per jaar voor zijn
rekening neemt.

Louis Malle heeft deze film mede gebaseerd op eigen
jeugdervaringen in de oorlogsjaren op een internaat
en biedt een ontroerend terugblik.

U kent de Open Hof Cantorij als een koor met een
zeer gevarieerd repertoire. Nu is gekozen voor één
avondvullend werk van een componist waar echt
íedereen vrolijk van wordt: Joseph Haydn. Na een voor
Haydns tijd revolutionaire, maar welluidende muzikale
schildering van de oer-chaos wordt elke scheppingsdag bezongen en met een glorieus koordeel
afgesloten. Na de zevende dag is nog het woord aan
Adam en Eva, die een uitermate pakkend duet zingen.
Een wervelend ‘amen’ sluit het stuk af.
Het wordt in Open Hof uitgevoerd door de Open Hof
Cantorij en Koor Hemelsbreed, met in totaal rond 50
zangers en zangeressen.
5
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De film heeft vele internationale prijzen gewonnen.

Bezoekwerk Ouderenpastoraat

Filmduur: 104 minuten. Regisseurs: Louis Malle.

In de afgelopen corona-periode is het fysieke bezoekwerk helaas deels stil komen te liggen. Maar gelukkig
zijn er veel, heel veel telefonische gesprekken geweest. Nadrukkelijk willen wij al diegenen die in de
afgelopen tijd die contacten hebben onderhouden
daarvoor van harte bedanken. Gelukkig is bezoeken
nu wel weer mogelijk.

Hoewel de beperkingen wegens corona zijn opgeheven, stellen wij het wel op prijs als u zich vooraf blijft
aanmelden. Wij weten dan bij benadering hoeveel
stoelen wij moeten klaarzetten.
Let op: dat kan bij voorkeur op het e-mailadres:
filmhuis@ziggo.nl en ook via ht2@upcmail.nl of
via mobiel 0611-566347.

Maar toch… soms horen wij geluiden van (vooral) ouderen die contacten hebben gemist. Daarom willen we
deze gemeenteleden vragen contact met ons op te
nemen. En ook als u mensen kent die het op prijs zouden stellen bezoek te ontvangen, aarzelt u niet ons te
benaderen.

Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoonnummer van de Open Hof aanmeldt.
Als u corona of andere griepuitingen heeft, komt u
vanzelfsprekend niet.

Bea Cox, tel: 06 4035 7909
Eelco van der Brug, tel: 06 2359 7174

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief koffie/thee.
Het Filmhuis-team.
Henk en Francien Teunisse
Anneke en Barend van Wijngaarden

In Memoriam:
Aartje Kiens-Gravendeel

Op zondag 13 februari is overleden in het IJssellandziekenhuis mevrouw Aartje Kiens – Gravendeel in de
leeftijd van 94 jaar. Aat Kiens woonde aan de Bertrand
Russellplaats. Zij was weduwe na het overlijden van
haar man Pieter in december 2017. Zij laat haar zoon
Gerard en de tweeling Tineke en Bob achter. De rouwbrief vermeldt ook zoon Teun met een kruisje achter
zijn naam. Bovenop het verdriet om haar man kwam
niet lang daarna het verlies van haar zoon.

Marktconcert met pianist Alexander
Chater
Woensdag 11 mei 2022 tijdens het Marktconcert in
Open Hof speelt pianist Alexander Chater.
Vorig jaar deed hij succesvol eindexamen op het
Conservatorium Codarts.
Hij opent het programma met de fameuze Hongaarse
Rhapsodie nr. 2 van Liszt.

Aat Kiens was een door
en door vriendelijke
vrouw en een zeer meelevend lid van onze gemeente. Zij was ondernemend en reisde nog
op hoge leeftijd alleen
naar Singapore, waar
haar dochter woonde.
Verder kwam zij niet
veel meer buiten maar
binnen (in de flat) was
zij des te meer actief:
als gastvrouw bij de
gym en met een club
‘rummikuppers’.

Samen met Willem Blonk op orgel speelt hij een groot,
speels duet van Krebs (Bachs meest geliefde leerling)
en twee Dansen van Moszkowski. Die vormen een
spectaculaire afsluiting!
Aanvang 11.00 uur, entree vrij. In de collecte kunt u
vrijwillig bijdragen aan de kosten. Het concert wordt
mede mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet.

Pasto(p)raat
Donderdagmiddagkerkdienst
21 april 2022

Aat kon ook niet meer
naar de kerk komen maar sloeg geen zondag over om
via de kerktelefoon de dienst mee te maken.

Op donderdag 21 april kunnen we weer bij elkaar
komen voor een kerkdienst van het ouderenpastoraat.
De dienst begint om 14:00 uur en de voorganger is
ds. Jacob Korf. Na afloop van de dienst is er koffie,
dus alle ruimte om nog even te blijven en na te praten.
De dienst wordt niet uitgezonden via kerk TV, dus kom
naar Open Hof op 21 april.

Het afscheid vond plaats op vrijdag 18 februari in de
aula van Crematorium Schollevaar. Dwars door de
storm van die dag heen waren er toch nog ongeveer
20 mensen gekomen om Aat de laatste eer te bewijzen. Die kwam haar zeker toe. Zij verwachtte te weinig bezoek om samenzang te rechtvaardigen, maar
haar kinderen zorgden wel voor prachtige muziek van
Gabriel Fauré. De tekst die Aat genoteerd had was
Mattheüs 19, 13 – 15, waar Jezus ruimte voor de kinderen bepleit. Ontroerend deze keuze, zeker als je
bedenkt dat Aat zelf een kind heeft moeten verliezen,
het zwaarste dat haar in haar lange leven overkwam.

Spelletjesmiddag 30 april 2022
Op 30 april a.s. is er weer een spelletjesmiddag, georganiseerd door het ouderenpastoraat. Inloop vanaf
13:30 uur. We beginnen om 14:00 uur. We wijken voor
een keer uit naar de zaterdag. Uiteraard geven we die
middag een extra feestelijk oranje tintje. Fijn dat we
weer eens zonder corona-restricties bij elkaar kunnen
komen.

Aan de andere kant: zwaartillend was Aat allerminst,
haar karakter liet veel licht toe. En humor. Ik zocht
haar een paar weken voor haar overlijden op in het
IJssellandziekenhuis, waar zij na een val was opgenomen. Vier gekneusde ribben werd mij verteld, dus ik
stelde mij een zielig hoopje mens voor.

Toch vragen we of u zich tijdig wilt aanmelden bij:
Gretha Schouten, tel: 010-2291309 of Wil Jochems,
tel: 010 455 11 87
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Maar nee, Aat zat rechtop in bed via een mobiele telefoon te praten en keek direct opgewekt in mij richting.
Ik begroette haar, pakte een vouwstoel van de muur
en ging zitten. Toen zei Aat, en vrolijk tintelden haar
ogen: ‘Een luie bui’. Ik had haar inderdaad nooit bedlegerig gezien. Haar humor was er niet minder om.
Natuurlijk had zij veel pijn na die val en de coronabeperkingen van de laatste jaren deden ook haar contacten geen goed.
Maar de brede lach op haar gelaat blijft haar omgeving
bij. De lichtgevende Liefde van God liet haar niet los,
tot het laatst.
Guus Koelman

Wij gedenken: Hans Starreveld,
geboren op 26 juli 1943 en
gestorven op 6 maart 2022.

Ik ken Hans sedert de jaren 80 van de vorige eeuw
toen ik predikant was in Ommoord en kwam hem na
jaren weer tegen in Open Hof in 2018, en onlangs in
het verpleeghuis Pniël.
Tijdens onze eerste kennismaking in de oude Open
Hof ontmoette ik hem met zijn
moeder Bep met wie hij een
innige band had. Nu recent nog
met zijn levenspartner Othman.

In memoriam Gerrit Toussaint

Hans ken ik als een vriendelijke
en sociale man. In het onderwijs
heeft hij veel mogen betekenen
voor zijn leerlingen. Als onderwijzer was hij toegankelijk en zeer
creatief. De jaren van zijn pensioen heeft hij besteed
aan het taalonderwijs aan veel nieuwkomers in onze
samenleving.

Wat is de weg die Gerrit Toussaint in ons midden is
gegaan? Ieder van u heeft haar of zijn eigen herinneringen. Ik noem enkele aspecten zoals ik hem heb
meegemaakt.

Op de rouwkaart staat een kort gebed. Pastor Gerrit
Toussaint, kortweg Gerrit, schreef dit zelf, ongeveer 50
jaar geleden. Hij vond dat dit op zijn rouwkaart kon
staan: “Heer, Geef dat de weg, die – ongebaand – in
mij gegeven is, ten einde toegegaan zal zijn wanneer
ik niet meer verder kan, en rusten mag in U, o Heer!”

Gerrit was de oudste in een gezin van 12 kinderen in
Berkel en Rodenrijs. Een echt katholiek gezin, met
familie in het klooster. In dit milieu wilde Gerrit als
9-jarige al priester worden. Het kloosterleven is hem
altijd blijven fascineren. Maar hij wilde toch meer onder
mensen zijn.

Hans was een liefhebber van klassieke muziek, met
name van opera, operette en oratoria als de
“Schöpfung” van Joseph Haydn.
Tijdens de dankdienst voor zijn leven op vrijdag 11
maart jl. in Open Hof is een gedeelte uit de
“Schöpfung” ten gehore gebracht: “Vollendet is das
grosse Werk”. Dit beschrijft het einde van de 6e scheppingsdag, de schepping van de mens als icoon van de
Schepper. De mens die scheppend deze aarde bewoonbaar mag maken. Gods uitstralende kracht in
deze wereld.
De muziek begint uitbundig en vreugdevol – wij leven
slechts op de adem van zijn stem.
Dan donkere tonen van de pijn van het leven, de dood.
Maar daarna eindigt het met de vreugde van Pasen,
God die nieuwe levensadem schenkt.

Het was wel iets voor Gerrit om steeds nieuwe ontwikkelingen te volgen en uitdagingen aan te gaan. Naast
zijn werk zocht hij zijn eigen weg. Hij assisteerde in
Crooswijk en voelde zich o.a. aangetrokken tot het
eenvoudige leven dat Charles de Foucauld en zijn
congregatie leiden.
Na intensieve jaren als benoemingenadviseur was
Gerrit toe aan heroriëntatie. Hij ging voor een sabbatjaar naar Brazilië. Ook daar zocht hij het concrete
leven en geloven samen met arme mensen.
Terug in Nederland aanvaardde hij een benoeming
hier. Omdat de pastorale ontwikkeling in de IPV Rotterdam-oost/ Capelle aan den IJssel hem aansprak.

Uit de Schriften lazen we Psalm 121: “Vanwaar komt
mijn hulp?”
Tot zes keer toe hoor je in de psalm het woord wachter, waker; iemand die met jou meeleeft, mee worstelt.
De Heer! Maar ook jij als spiegel van de Heer voor
andere mensen. En die ene mens jou uit het hart gegrepen – hulp die bij jou past.

In de praktijk won hij snel de sympathie van velen. Hij
was een mensenmens. Toegankelijk in de omgang
met jong en oud. Met een twinkeling in de ogen en
goedlachs. In zijn pastorale contacten was hij er op uit
om goed te verstaan wat mensen bezighield. Hij wilde
ieder tot haar of zijn recht laten komen. In zijn voorgaan wilde hij het evangelie van Jezus laten spreken
voor het leven nu.

Die ene mens was er voor Hans, die gaf hem uit
handen en in de handen van de “wachter Israëls”,
die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk
van zijn handen.
Jacob Korf
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Het werken in het oecumenische verband van
Ommoord werd een ontdekkingsreis voor hem. Hij
hield van het diepgaande gesprek over elkaars tradities. Het stimuleerde zijn studie van de bijbel. Maar
bovenal zocht hij het gemeenschappelijke geloven en
de wederzijdse verrijking. Dat dit vaak een moeizaam
proces was heeft hij soms pijnlijk ervaren.

Samen zijn we toen naar het verzamelpunt van de
stichting Spoetnik in Vlaardingen gereden om de oogst
daarheen te brengen.
Er was dus weer heel veel warmte die ik, namens uw
aller inspanningen, weg mocht brengen.
Dank uw wel voor uw inspanningen en het warmte
geven via dekentjes.
Heel fijn!

Onder zijn ‘sparringpartners’ nam Ditty Straatman met
haar gezin een bijzondere plaats in. Zij hielp hem in de
verzorging van zijn huis en was een klankbord. Bij het
ouder worden waren zij mantelzorgers voor elkaar.
Toen zij slechter werd van gezondheid en overleed
nam haar dochter Thérèse deze mantelzorg voor
Gerrit over.

Els Cornax

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

O, wat is het heerlijk als de zon
schijnt. We genieten weer volop,
mede omdat alle coronaregels zijn
vervallen. Jammer genoeg geldt
dat niet voor die miljoenen mensen
die op de vlucht zijn. Wat is het
toch een rare wereld. Alles wat wij kunnen doen is op
een aanvraag van maatschappelijk werk hulp bieden
met boodschappen en boodschappengeld. Fijn dat u
ons daarbij steunt.
Ook ontvingen wij het bericht dat de heer Gerrit Toussaint is overleden. Hij was jarenlang een betrokken lid
en medewerker van onze werkgroep. Wij herinneren
hem als zeer vriendelijk en behulpzaam en altijd open
voor een gesprek. Wij zijn dankbaar dat we hem mochten kennen.

Gerrit was onzeker over zijn geloof. Het bleef een
zoektocht. En tegelijk was er vertrouwen: Waar mensen brood en wijn breken en delen, zich open stellen
voor elkaar in hun kracht en tekortkomingen, daar is
de Heer aanwezig. Zijn voorgaan in de liturgie leek zo
vanzelfsprekend. Maar aan de woorddienst ging vaak
een zoektocht vooraf om het evangelie te verstaan
voor nu. De dienst van de tafel, de eucharistie, was
voor hem het rustpunt van de geheimvolle aanwezigheid.
Na zijn emeritaat bleef hij pastoraal betrokken. Hij
assisteerde her en der; tot het einde toe bleef hij voorgaan in huize Nijeveld.

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.

In september werd duidelijk dat zijn darmkanker onbehandelbaar was. Hij liet het los: “Het is goed zo”. Hij
kreeg veel reacties en dank voor zijn wijze van pastor
zijn. Langzaamaan kon hij het aanvaarden. Hij zei:
“Dan heb ik het blijkbaar toch een beetje goed
gedaan.”

E-mail: werkgroepzn@gmail.com.
Vertrouwenspersonen:
Renske Polhuys ) tel: 06 1205 3805
Claus Weggeman)
Giften februari 2022
1x € 3,00; 1x € 10,00; 2x € 15,00; 1x € 24,40;
3x € 25,00; 1x € 100,00

Voor zijn uitvaart had hij, al jaren geleden, maar één
wens: de muziek van “The lark ascending”, de leeuwerik die opklimt, moest gespeeld worden. De leeuwerik
die met stapjes opstijgt, dan naar beneden duikt en
weer opnieuw op gaat stijgen. Voor mij was het een
uiting van zijn zoeken en verlangen naar God en van
zijn worsteling daarmee. De laatste keer dat we er
over spraken zei hij dat het hem ook deed denken aan
hoe hij als jongen in het weiland achter het huis in Berkel in het gras lag en tussen de vogels de leeuwerik
hoorde zingen. Zo was hij: verbonden met de aarde
en haar bewoners, zoekend naar God.

Vergeving

De veertigdagen hebben ons de gelegenheid gegeven, om over onszelf en onze naaste medemens na
te denken. Heeft u ook de bevrijdende ervaring meegemaakt; om te kunnen vergeven moet je jezelf kunnen begrijpen, én jezelf kunnen vergeven.
Want hoe vaak betrapte je jezelf er niet op, dat je
kritisch was op die andere medemens. Heb je dan de
liefde voor jezelf verloren? Jezelf aanvaarden, zoals
je bent; met je foutjes en beperkingen, maar in overvloed delend met de liefde die in je leeft. Zo mag je
samen delen in de vreugde van de Heer, die met
Pasen zijn Licht over ons allen laat stralen.

Chris Nolet

Breiers breien door...

Een zalig Pasen, en gezellige dagen met elkaar toegewenst.

Op 15 maart jl. waren vrienden van mij bereid om hun
en mijn auto te vullen met de inhoud van mijn kelder:
een stapel van 2 meter lang, 1 meter breed en 1,5
meter hoog met allemaal dekentjes in de leukste
kleurencombinaties.
Ook had ik een stapeltje gehaakte knuffeltjes gekregen. En van iemand, die niet zulke handige handjes
heeft, kreeg ik acht nieuwe fleece plaids.

Pastor Gerda Martens
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Voor Wim in ’t Hout,

Na de dienst praten we na met de voorganger en de
organist onder het genot van een kopje koffie of thee.
Waardering door De Hofstee blijkt doordat we soms
een kleine attentie krijgen of uitgenodigd worden voor
een gezellige vrijwilligersbijeenkomst.

ter gelegenheid van zijn
afscheid als wijkpredikant
van Open Hof
Gekorven hout

Heel graag willen we doorgaan met dit mooie werk,
maar we komen mensen tekort. Want het valt of staat
met voldoende vrijwilligers. Vandaar dat we een beroep doen op u allen. Heeft u op vrijdagmiddag wat
tijd beschikbaar? Dan bent u als vrijwilliger meer dan
welkom bij de kerkdienst in De Hofstee. We zoeken
mensen die de bewoners willen halen en na afloop
weer terugbrengen naar de afdeling, voor 1 keer per
2 of 1 keer per 4 weken. Daarnaast gaat het om mensen die 1 of 2 keer in de 4 weken gastvrouw/-heer
willen zijn om de mensen in de kerkzaal te verwelkomen en met hen contact te leggen. Denk er eens over
na, want het is dankbaar werk!

Je preekte maar liefst eenentwintig jaar
te velde. In de schutkleur groen gestoken.
Je was gelegerd, militair gesproken,
gewapend met de Bijbel bij gevaar.
Daarna liet je, ‘ontgroend’ maar niet gebroken
het leger liggen en stak over naar
het blauw op straat van de politieschaar,
als het ventiel bij dreigend overkoken.

Wilt u meer informatie? Dan geef ik die graag: per
telefoon 010 421 59 20 of e-mail:
m.greevenbosch@hccnet.nl

Vervolgens heb je in de Duitse dreven
van Mecklenburg -Voorpommeren ‘geboerd’:

Maartje Greevenbosch,
mede namens de andere vrijwilligers

geestelijk voer aan boeren meegegeven.

Van de kerkenraad

Blij toe ben je tenslotte teruggevoerd

Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat we verslag deden. Een klein overzicht.

naar Rotterdam – bakermat van een leven
als dominee, die harten heeft beroerd.

Afscheid Wim in ’t Hout
In februari namen we tijdens een mooie dienst afscheid van dominee Wim in ’t Hout. Na afloop was er
een feestelijk programma waar gelukkig veel mensen
bij konden zijn. We danken Wim nogmaals voor al het
goede werk dat hij gedaan heeft voor onze gemeente
en wensen hem alle goeds toe.

Guus Koelman

Vrijwilligers voor de vrijdagmiddagkerkdienst in De Hofstee
Al vele jaren zijn er in De Hofstee kerkdiensten op vrijdagmiddag, die ongeveer 30 minuten duren. Net als
op zondagmorgen in Open Hof zijn daarin een voorganger en een organist actief. Rond 13.30 uur richt
een aantal vrijwilligers de “kerkzaal” in en rond 14 uur
wordt begonnen met het ophalen van rond de 20 kerkgangers. Om 14.30 uur begint de dienst, die de vrijwilligers ook bijwonen. Na afloop krijgen de aanwezigen
een glaasje sap aangeboden en hierna worden de
kerkgangers weer teruggebracht naar hun huiskamers.

Dominee Jacob Korf terug voor pastoraatswerkzaamheden
Dominee Jacob Korf zal ons tien uur in de week helpen met het pastoraat zolang er nog geen nieuwe predikant is. De kerkenraad is erg blij met zijn hulp en
verwelkomt hem terug in onze gemeente.

Zelf ben ik er om de 2 weken vrijwilliger. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het bijzondere diensten zijn.
Het lukt niet iedere bewoner om gedurende de hele
dienst ‘wakker’ te blijven. Maar het ontroert mij telkens
weer om te zien dat iemand ineens tijdens het zingen
van een bekend lied opleeft, dan van harte meezingt
en voldaan naar haar of zijn woonplek terugkeert. Telkens weer merk ik dat klopt wat ik ooit op een pastorale dag heb geleerd: bij het ouder worden blijven geloof
en muziek het langst intact, vooral als die in combinatie voorkomen.

Beroepingscommissie aan de slag
De beroepingscommissie is aan de slag gegaan en
zoekt momenteel hard naar een nieuwe predikant voor
onze wijkgemeente. Het werk ligt op schema en wij
hebben er alle vertrouwen in dat de commissie een
goede kandidaat voor ons zal vinden.

Aanstelling Jan Peter Molenaar verlengd
De Kerkenraad kan ook melden dat de aanstelling van
Jan Peter Molenaar voor het jeugdwerk verlengd is tot
september 2022. Ook hier is de kerkenraad verheugd
over.

Gemeentevergadering 6 maart
Op zondagochtend 6 maart vond er een gemeentevergadering plaats. Deze werd goed bezocht. We luisterden naar Hans Ros, de voorzitter van de beroepingscommissie en naar Alex Barendrecht, voorzitter van
de kerkenraad. Hans deed verslag van de voortgang
van het beroepingswerk. Met Alex bespraken we het
nieuwe beleidsplan. Dank aan iedereen voor de inbreng. Dank ook aan de vrijwilligers die deze vergadering mogelijk maakten.

Als vrijwilligers zijn we niet alleen nuttig bezig voor de
bewoners, maar we hebben het ook fijn met elkaar.
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Coronasituatie en de kerk
Fijn dat de coronasituatie het toelaat dat we weer kunnen samenkomen in de kerk, al blijft het oppassen en
ontkomt ook onze gemeente niet aan besmettingen.
Goed om te horen dat we omzien naar elkaar wanneer
we met corona te maken krijgen. En echt heel fijn u af
en toe weer te kunnen zien.
Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Huwelijk
Aan a.s. echtparen wordt verzocht, om zich tijdig bij
het secretariaat aan te melden. U heeft eerst contact
met pastor Huub Flohr of pastor Joost de Lange. De
voorbereidingen verlopen, indien mogelijk, via het
Bisdom Rotterdam: Marriage Course online.
Aanmelding kan via de website van het Bisdom:
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-engezin-roeping/marriage-course

Aria van Ballegoie

Sacramentenvieringen en
-voorbereiding

Dichterlijke woorden
Psalm 6

‘Ik ben met jou’ – in het sacrament is God
direct bij jou aanwezig

O God,
wees niet kwaad op me,

In alle contacten die wij elke dag met onze medemens
hebben, mogen we God ontmoeten. Hij is het, die ons
bij name roept. Mogen wij ons met elkaar verdiepen,
met elkaar in gesprek gaan, en samen onze geloofsgemeenschap vormen. Betrokken en met aandacht
voor elkaar. Daarom mogen we elk jaar in de kerken
van onze parochie Sint Christoffel kinderen, jongeren
en volwassenen voorbereiden op het ontvangen van
Sacramenten.

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.

Onderstaand vindt u de afspraken rond de data voor
de start van voorbereidingsbijeenkomsten en toediening van de Sacramenten. Start voorbereidingen
september 2022, meld u nu aan!!!

Ik ben totaal van streek.
Wanneer kom je terug

Pastor.martens@christoffelparochie.nl

en wanneer strijk je jouw hand over mijn ziel?

Doopsel
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. De doopviering
vindt plaats in uw eigen vertrouwde kerk, tijdens de
Eucharistieviering op zondagmorgen, of in een aparte
doopviering op zondagmiddag.

Hoe kan ik je prijzen,

Eerste Heilige Communie
De voorbereidende bijeenkomsten voor de kinderen
starten in het najaar 2022. De Eerste Heilige Communievieringen staan ingepland in het voorjaar 2023. De
ouderbijeenkomsten worden per locatie ingepland, zo
krijgen ook de ouders de gelegenheid om zich mét hun
kind voor te bereiden.

Mijn ogen stralen niet meer.

als ik niet meer leef?
Ik ben totaal uitgeput.
’s Nachts woel ik in mijn zweet.
Mijn kussen is nat van tranen.
Zoveel mensen benauwen me.
‘Weg’! zeg ik, ‘ga weg! Verdwijn uit mijn ogen!
Jullie hebben niets goed voor me’.

U kunt uw kind, die vanaf september 2022 in groep 4
of hoger zit, nu al aanmelden.

God heeft mijn tranen gedroogd.
Mijn geschrei drong tot hem door.

Vormsel
Vanaf september 2022 starten de nieuwe voorbereidingen op het Vormsel, voor jongeren vanaf groep 7.
We komen met een kleine groep samen en gebruiken
het project: Vormselkracht. U kunt uw jongeren nu al
aanmelden.

Nu zullen allen die zich verkneukelden
terugdeinzen van ontzetting.
Bart van der Nagel

Catechumenen
Wilt u zich (verder) verdiepen in het Katholiek geloof,
of wilt u zich voorbereiden op het ontvangen van (één
van de) Sacramenten van Doop, Vormsel en/of Eucharistie, dan bent u van harte welkom. Vanaf het najaar
2022 gaan we in een kleine groep met elkaar in gesprek.

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.

De voorbereidende bijeenkomsten worden maandelijks
gegeven. De datum voor toediening van (één van) de
sacramenten van Doop, Communie en Vormsel voor
volwassenen is in het voorjaar 2023. U kunt zich nu al
aanmelden.
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Hij heeft het gevoel God kwijt te zijn en smeekt om
hulp en vraagt zich af wat hij of zij met het leven aan
moet. 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.

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.

Inspiratie

Vanuit een gelovige opvatting kun je samen op zoek
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?

Barend van Wijngaarden

In de marge

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 leidt. De realiteit is toch dat iedereen anders is,
verschillende capaciteiten heeft, in een ander gezin
geboren 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 om praktisch bezig te zijn. De opvatting van
volledige gelijkheid is lastig vol te houden. 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 ervaring
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.

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’.
Barend van Wijngaarden

Open Hof en Oekraïne

Open Hof stond in de week van 7 tot en met 12 maart
in het teken van Oekraïne. De kerk was open voor
mensen die een kaarsje wilden opsteken en voor diegenen die eventueel hun hart wilden luchten. Er kwam
iemand die niet een kaarsje wilde opsteken, maar geld
geven. Dus hebben wij een geldpot neergezet.
Maandag, dinsdag en woensdag werd er, na het
luiden van de klok om 17.00 uur, een gebedsviering
gehouden.

Onzekerheid

In onze eigen tijd kwam er een virusje en wierp veel
vanzelfsprekends 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'

4 maart was er bij de Brandenburger Tor in Berlijn een
enorme massa mensen die in canon het ‘Dona nobis
pacem’ voor Oekraïne zong. We zagen het filmpje, dat
was zó indrukwekkend; het bezorgde menigeen
kippenvel.

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.

Maar, opperde iemand, ‘als wij dat nou ook eens doen
op het plein voor Open Hof.’ Dat idee is opgepakt en
werd georganiseerd: mails verzonden, Willem Blonk
wilde dirigeren, de BOO (Bewoners Organisatie
Ommoord) kwam met Oekraïense vlaggen voor de
vlaggenmast van de kerk.
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Vrijdag 11 maart om 19.00 uur begon de klok te luiden,
wapperde de vlag en daarna was er 1 minuut stilte…
en het was echt stil, wat heel indrukwekkend was.
Er waren een paar honderd mensen; Willem Blonk
maakte provisorisch drie groepen om in canon te kunnen zingen… drie maal het Dona Nobis Pacem met
daar tussenin een korte stilte. Wat was het mooi en
emotioneel! Een geweldige ervaring.
En een knappe prestatie van Willem Blonk om, met
toch een heleboel ongeoefende zangeressen/zangers,
een canon te laten zingen en nog goed te laten klinken
ook!

We kunnen terugkijken op een geweldig mooie viering
waarin we God hebben mogen ontmoeten.

Ook die avond zijn wij met de pet (nou ja, de geldpot)
rondgegaan. In de week ‘Open Hof voor Oekraïne’ is
er € 1137,50 opgehaald. Een mooi resultaat!
Wij kijken terug op een geslaagde week.

“Wees niet bang”

Er waren meer dan 125 mensen, fijn dat jij/u er was!
Noteert u alvast de volgende datum van de Dienst
in Vieren in uw agenda: zondag 20 november 2022
om 11.15 uur.
Hartelijke groeten namens de leden van de werkgroep.
Anneke Barendrecht

Weet u hoeveel maal dat in de bijbel staat?
In gesprekken word je soms verteld hoe bang de ander
is. Ze hopen op z’n minst op begrip en ondersteunende woorden.

P.S. U kunt nog steeds een kaarsje opsteken voor de
mensen in Oekraïne. En, oh ja, het geldpotje staat er
ook nog. Van harte aanbevolen.

Zo was er een vrouw die een hele strijd tegen kanker
heeft gehad. Ze is genezen, maar de komende tijd
moet ze weer onderzoeken ondergaan of alles nog wel
goed is. Ook al zijn er geen specifieke klachten, toch is
het haar grote angst dat er weer iets wordt gevonden.
Ze verzucht: “De zenuwen en de onrust gieren door
mijn lijf. Kon ik de tijd maar vooruit spoelen, zodat de
onderzoeken achter de rug zijn en ik de uitslag weet”.
We kunnen ons dat wel voorstellen.

Op de website www.christoffelparochie.nl onder
“Zingen voor vrede” staat een kort filmpje en enkele
foto’s van vrijdagavond 11 maart.
Dori Heijmans

Beroepingscommissie - verslag

De beroepingscommissie zit in spanning! De vacature
staat uit. Hoeveel reacties zullen we krijgen? En wie
reageert er? We kijken ernaar uit.

In deze onzekere tijd sprak ik iemand die vreest voor
zijn baan. Hij is blij en tevreden met zijn werk, maar het
gaat niet goed met het bedrijf. Er zullen banen verdwijnen. In het verleden is hij zijn baan al eens kwijtgeraakt. Stel dat het hem weer overkomt. Het is vooral de
onzekerheid die hem bang maakt. Wist hij maar waar
hij aan toe was

Ondertussen denken we na over hoe we het gesprek
met de kandidaten zullen aangaan. Met z’n allen? In
groepjes? Afvaardigingen? En we oefenen de gesprekken. Wat gaan we vragen en wanneer? En wat
willen de kandidaten eigenlijk van ons weten? We zijn
benieuwd.

Wie herinnert zich niet de angst om corona te krijgen.
Berichten uit de media joegen angst aan, vooral bij
mensen die met hun gezondheid sukkelden. En ouderen die, net als mijn vrouw en ik, een brief van de overheid thuis kregen: “U behoort tot een risicogroep, blijf
zoveel mogelijk thuis”. Velen gaven daar gehoor aan;
bang thuiszitten - vaak eenzaam - ze durfden bijna
geen mensen te ontmoeten.

Over het wel en wee van onze commissie heeft voorzitter Hans Ros u verteld tijdens de gemeentevergadering van zondag 6 maart. Leuk dat we daar mochten
vertellen over onze ervaringen, al kunnen we nog
geen details vertellen. Weet in ieder geval dat het
beroepingswerk op schema ligt!
namens de beroepingscommissie,
Antoinette Brummelink

Bij mensen die zo bevreesd zijn, moet ik denken aan
een gedicht van Nic. Beets.

Dienst in Vieren zondag 20 maart jl.

Het was weer een prachtige viering, waarin iedereen
het thema, “Waar ontmoet jij God”, op eigen wijze kon
beleven. Zo kon men bezig zijn met het thema door te
luisteren naar de achtergrond van de gelezen Bijbelverhalen, stil te zijn, te zingen, gedichten te maken of
te knutselen. Het thema klonk ook door in de liederen
en ook de liedjes die de Kindercantorij met veel
enthousiasme zongen waren erg mooi. Een groot
compliment voor de kinderen!
Ook een compliment voor onze jonge lector die de
lezing uit het Oude Testament voorlas en de jongeren
die een voorbede lazen.
Fijn dat er in de viering zoveel jongeren en ouderen
een taak hadden. De PowerPoint op de beamer toonde een heel indrukwekkend filmpje en prachtige, treffende illustraties en teksten vergezelden de orde van
dienst.

Een mens lijdt dikwijls het meest
Door het lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.
Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd
En geeft hij kracht naar kruis.
Natuurlijk beloof ik voor die mensen te bidden en/of
een kaarsje te branden.
“Wees niet bang”. Het staat vele malen in de Bijbel,
liefst 365 keer. Eigenlijk wel mooi. Elke dag fluistert
God ons toe dat we niet moeten vrezen, dat we niet
bang moeten zijn. Wat er ook op ons pad komt, Hij is
bij ons en Hij laat ons niet in de steek: dat heeft Hij ons
in het Doopsel beloofd.

Na afloop van de activiteiten kwam iedereen terug in
de kerkzaal, zodat iedereen kon zien en horen waar
de anderen mee bezig waren geweest. Heel verrassend hoe er in heel korte tijd zulke mooie gedichten
gemaakt zijn.
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Elke keer als we weer eens bang zijn, elke keer als we
weer ergens voor vrezen mogen we denken aan zijn
belofte. En we weten Jezus naast ons, we kunnen
hem horen zeggen: ‘Ik ben het. Je hoeft niet bang te
zijn”. (Johannes 6,20)

Bazaar Open Hof, we gaan weer van
start
Opbrengst van de eerste Bazaar op 6 april 2022 voor
de vluchtelingen uit Oekraïne, opgevangen in Nederland

Claus Weggeman

Woensdag 6 april 2022 is het eindelijk zo ver. Na twee
jaar coronastilte opent de Open Hof Bazaar weer haar
poorten.

Lieve mensen van Open Hof

Wij hopen dat u het coronavirus goed weerstaan heeft
en onze gedachten gaan uit naar allen die corona
helaas niet hebben overleefd.

Het was een schitterende dag, die ik op zondag
27 februari jl. mocht beleven ter gelegenheid van mijn
40-jarig ambtsjubileum, mijn emeritaat en mijn 70e verjaardag. Drie aangelegenheden kwamen op deze dag
samen, iets waar ik met veel dankbaarheid en blijdschap op terugkijk, evenals op mijn hartverwarmende
afscheid twee weken daarvoor in Open Hof.

We hebben gemerkt dat niet alleen onze medewerkers maar ook veel bezoekers de Bazaar gemist
hebben… en wij u.
Deze herstart heeft een feestelijk tintje voor ons, ook
omdat de Bazaar in 2020 tien jaar bestond. Helaas
hebben we dat niet kunnen vieren, maar dat komt
goed.

Alex had bij mijn afscheid
van Open Hof al aangekondigd, dat er van jullie nog
een bijdrage zou zijn aan
een cadeau dat ik pas op 27
februari zou ontvangen. Het
cadeau bleek een heel bijzondere
Franciscus-icoon
van de kunstenaar Wasili
Wasin, ik was er geheel door
overdonderd.
Van het overblijvende geld
van jullie gaven mag ik een prachtige bijbelstandaard
uitzoeken, waar ik eveneens erg blij mee ben.
Heel erg bedankt, gulle gevers van Open Hof!
Geweldig, dat jullie dit mede mogelijk hebben gemaakt. Hierbij een foto van deze schitterende icoon,
zo zien jullie van dichtbij aan welk prachtig geschenk
jullie bijgedragen hebben. Een icoon, die veel te zien
en te denken geeft, een rustpunt, oriëntatiepunt, lichtpunt te midden van de hectiek van vandaag. Hij kreeg
dan ook een prominente plek in huis en is van alle
kanten uit te zien. Kom hem gerust een keer bewonderen in Doorn!

De Bazaardagen zullen met ingang van 6 april op de
1e en 3e woensdag van de maand zijn. De openingstijden zijn van 9.30 uur tot 15.00 uur.
Op alle dinsdagen tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u
goederen in Open Hof afgeven. Komt deze dag niet
uit, maak dan een afspraak: Gerard den Oudendammer tel: 010 421 25 77.
Gelet op de beperkte opslagruimte kunnen wij alleen
handzame artikelen in ontvangst nemen, met uitzondering van fietsen in goede staat. Deze kunt u afgeven op de dinsdag voordat de Bazaar plaatsvindt.
Vindt u het leuk om eens mee te helpen op de Bazaar,
dan bent u welkom om een keer mee te draaien. Op
een tijdstip dat u het beste uitkomt.
De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal, veel mensen hebben huis en haard verlaten en zijn gevlucht
voor oorlog en geweld, op zoek naar een veilige plek
elders in de Europa, zo ook naar Nederland.
Hopelijk kunnen ze binnen niet alle lange tijd in vrede
terugkeren maar hun vaderland.

De icoon is een trefzekere markering van dit bijzondere moment in mijn leven, van afscheid van mijn werkzame leven en overgang naar een nieuwe fase. Ik
hecht er zeer aan om jullie door dit schrijven heel persoonlijk te bedanken voor dit onverwachte en ongedachte geschenk. Jullie hebben me hiermee ongelooflijk blij gemaakt en geraakt. Ik ontvang dit grote geschenk dan ook in dankbaarheid en als teken van mijn
verbondenheid met eenieder van jullie!

De bazaarmedewerkers en de gezamenlijke Kerken
hebben ermee ingestemd dat de bazaaropbrengst van
6 april in haar geheel ten goede komt aan de vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland worden opgevangen. Een reden temeer om de Open Hof Bazaar te
bezoeken.

Hartelijke groet,

Wij hopen u op 6 april te ontvangen in Open Hof.

U kunt de volgende bazaarwoensdagen alvast in uw
agenda noteren: 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei ,
1 juni, 15 juni.

Wim in ’t Hout

Gerard den Oudendammer

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

17 april

11.30 uur

15 mei

11.30 uur

Mw. Maya Walburg, jeugddienst
Mw. Maya Walburg, jeugddienst

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629)
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
donderdag

Open Hof Nieuws

08 april
09 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april
01 mei
02 mei
03 mei
04 mei
05 mei
06 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei

Johannes 17:13-26
Jeremia 26:1-9
Jeremia 26:10-24
Jeremia 27:1-11
Jeremia 27:12-22
Jeremia 28:1-17
Johannes 18:1-27
Johannes 18:28–19:30
Johannes 19:31-42
Johannes 20:1-18
Johannes 20:19-31
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Psalm 114
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12–31:1
Jeremia 31:2-14
Jeremia 31:15-22
Jeremia 31:23-30
Jeremia 31:31-40
Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25
Jeremia 32:26-44
Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Psalm 55:1-16
Psalm 55:17-24
Jeremia 33:1-13
Jeremia 33:14-26
Psalm 77
Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Jeremia 35:1-11
Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-13
Jeremia 36:14-26
Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21
Jeremia 38:1-13

Datum
06 apr
08 apr
09 apr

15 mei

19.45-22.00
09.30

17 mei
18 mei
18 mei
22 mei

09.30-15.00
10.00
15.30

09.30-15.00
19.45-22.00
19.00

10 apr
10 apr
10 apr
10 apr

09.30

12 apr
13 apr

10.00

19.00

11.00

14 apr
15 apr
16 apr
16 apr
17 apr
17 apr
20 apr
20 apr
22 apr

09.30
09.30-15.00
10.00
19.45-22.00

24 apr
24 apr
19.00
25 apr
27 apr
29 apr

20.00

14.00

30 apr
30 apr

Vervolg Open Hof Agenda
13 mei

Tijd

Marriage Course online. Zie
artikel OHN2022-01.
Kinderdienst + tienerdienst.
Verjaardag
koningin Máxima (51).
Bazaar
Marktgesprek.
Kliederkerk,
geen kinderdienst.

02 mei
04 mei
04 mei
05 mei
08 mei
10 mei
11 mei
12 mei

14

09.30-15.00
10.00
11.00

Activiteit (locatie is in
Open Hof tenzij
anders vermeld)
Bazaar
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Marathon-kerkdienst.
City-kerk, het Steiger.
Zie artikel OHN2022-03.
Palmpasen
Marathon van Rotterdam.
Kinderdienst.
Passiondienst.
Zie artikel OHN2022-03.
Poëzieochtend.
Marktconcert in de Stille
Week.
Zie artikel OHN2022-03.
Witte Donderdag.
Goede Vrijdag.
Stille Zaterdag.
Pesach, Joods Pasen.
T/m 23 april.
Pasen.
Kinderdienst.
Bazaar
Marktgesprek.
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Meivakantie, geen kinderdienst. T/m 8 mei.
Zondagavondconcert,
tgv 50 jaar Open Hof
Cantorij:
Die Schöpfung.
Zie artikel OHN2022-03.
Leerhuis.
Koningsdag,
Willem-Alexander 55
jaar.
Filmhuis Open Hof:
Au Revoir les Enfants.
Zie artikel OHN2022-03.
Meivakantie, t/m 8 mei
Einde Ramadan, is begonnen op 1 april.
Suikerfeest, t/m 4 mei.
Dodenherdenking.
Bazaar
Bevrijdingsdag.
Moederdag.
Poëzieochtend.
Marktconcert, met pianist Alexander Chater.
Zie artikel OHN2022-03.
Centraal examen
Middelbaar Onderwijs.
T/m 30 mei.
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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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Gastvoorgangers

Op versvoeten

Ds. D. Hoekstra – Olthof (Dora) heeft na het behalen
van het HAVO-diploma in Emmen in het
VU-ziekenhuis te Amsterdam het diploma verpleegkundige-A behaald. In die tijd was zij actief betrokken
bij het werk van Youth for Christ Amsterdam. Na deze
periode trouwde zij en werden er andere wegen ingeslagen. Zo had zij 7 jaar lang een Evangelische Boekhandel in Alphen aan den Rijn.
In deze tijd werd de interesse gewekt voor de theologie en nadat de jongste van het gezin gesetteld was
op de basisschool ging zij studeren in Utrecht. Eerst
de benodigde vakken, Grieks en Latijn en de moderne
talen op vwo-niveau; daarna de theologische opleiding. De theologische en de kerkelijke opleiding werden beide afgerond in 2006. Voor de eerste werd een
doctoraalscriptie geschreven voor het hoofdvak Godsdienstwijsbegeerte over de zoektocht naar ruimte voor
een aanknopingspunt voor het christelijk geloof, vanuit
de discussie tussen Karl Barth en Emil Brunner. Voor
de kerkelijke opleiding werd een scriptie gemaakt over
veranderingsprocessen in de gemeente.
Na het afstuderen werd er twee jaar gewerkt als kerkelijk werker in twee gemeentes; vervolgens kwam de
aanstelling als gemeentepredikant in mei 2009 in de
protestantse wijkgemeente De Hoeksteen in Capelle
aan den IJssel.

Het was op 20 maart een mooie dienst in vieren.
Overkoepelend thema: ‘Waar ontmoet jij God?’
Er was veel afwisseling van muziek (met de kindercantorij in een glansrol!), uitleg en creativiteit.
Ook werd een groepje een half uurtje aan het dichten
gezet: ‘Op versvoeten’.
Daarna was in de dienst maar een deel van de resultaten te horen.
Een aantal van de overige volgen hierbij.
Van Vera:
Waar ontmoet je god
ik zou het niet weten
Iedereen vraagt het
maar niemand antwoordt
Niemand weet het.
Waar zou jij god ontmoeten?

Ds. L. de Jong begon in 1983 te Oudemirdum als gereformeerd predikant. Daarna stond hij te Giessenburg. Sinds 1996 is hij dominee te HillegersbergNoord, verbonden aan de Fonteinkerk.

Van haar moeder Annerieke:

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

Anders:
vreemde ogen,
schuren, zoeken, vragen
laten mij iets zien
God.
Ook werden ‘elfjes’ gemaakt,
gedichtjes van 11 woorden, verdeeld over de regels.

Van Ina:
koor

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. Na het vertrek van de
predikanten Timmers en in ’t Hout is Ds. Korf terug in
Open Hof voor pastoraatswerkzaamheden. Dit tot de
komst van een nieuwe predikant.

we zingen
een mooi lied
dat Willem ons leert
Kennen

Tenslotte van Ary:
“Rotterdam
(voor allen
sterker door strijd
niet lullen, maar poetsen)

Mw. Ds. L. Lafeber woont in Zoetermeer. Zij is werkzaam geweest in de Bergkapel te Rotterdam en vervolgens is zij pastor geweest in de penitentiaire inrichting te Zoetermeer. Inmiddels is zij met emeritaat.
Daarnaast is Ds. Lafeber al enige tijd scriba van de
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

overleeft”.
Guus Koelman
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Autovervoer

Giften PKN

Voor vervoer per auto naar de protestantse dienst in Open Hof Ommoord kunt u
contact opnemen met:

Ontvangen gift € 30,00 van N.N.
via Joke Rodenburg.
Hartelijk dank.
Namens uw Kerkrentmeesters,

Dhr. Ary Greevenbosch,
tel: 010 421 59 20

Bert Wijgand.

18
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Nieuwerkerk a/d IJssel

Overleden:

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

Rooms-Katholiek

10 april

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

87 jr.

14 april

19.30 uur

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de
ledenadministratie

15 april

15.00 uur

Pastoraal team, Eucharistieviering. Witte Donderdag.
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
Kruisweg o.l.v. Parochianen.

09 feb.

Hendrika van den Hooven-Simons

89 jr.

15 april

19.30 uur

24 feb.

Petronella Dirkje Makkus-Verboon

91 jr.

25 feb.

Hendrika Gerardina Krans

93 jr.

06 mrt.

Johan Starreveld

78 jr.

06 mrt.

Gerardus Joannes Joseph Marie

Protestantse Kerk Nederland

22.00 uur

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

16 april

21.00 uur

17 april

09.30 uur

Pastoraal team, Paaswake
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
G. Martens, Communievie-

24 april

09.30 uur

J. de Lange, Eucharistievie-

01 mei

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

08 mei

09.30 uur

J. de Lange, Eucharistievie-

15 mei

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

Krimpen a/d IJssel

Lekkerkerk

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

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

10 april

09.30 uur

14 april

19.30 uur

15 april

15.00 uur

15 april

19.30 uur

16 april

21.00 uur

Communieviering o.l.v. Parochianen. Palmzondag.
Pastoraal team, Eucharistieviering. Witte Donderdag.
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
Kruisweg o.l.v. Parochianen

17 april

09.30 uur

Pastoraal team, Eucharistieviering. Goede Vrijdag.
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
Pastoraal team, Paaswake
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
J. de Lange, Eucharistie-

24 april

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

01 mei

09.30 uur

G. Martens, Communie-

08 mei

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

15 mei

09.30 uur

G. Martens, Communieviering.

Pastoraal team, Eucharistieviering. Goede Vrijdag.
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
H. Flohr, donkere metten.

10 april

11.00 uur

14 april

19.30 uur

15 april
15 april

15.00 uur
19.30 uur

22.00 uur
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Communieviering o.l.v.
Parochianen. Palmzondag
Pastoraal team, Eucharistieviering. Witte Donderdag.
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
Kruisweg o.l.v. Parochianen
Pastoraal team, Eucharistieviering. Goede Vrijdag.
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
H. Flohr, donkere metten.

16 april

21.00 uur

17 april

11.00 uur

24 april

11.00 uur

01 mei

11.00 uur

Pastoraal team, Paaswake
Centrale viering in de
Pauluskerk, Capelle a/d
IJssel.
J. de Lange, Eucharistieviering. Paaszondag.
H. Flohr, Eucharistieviering.
Catechumenen.
G. Martens, Communieviering.

08 mei

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

15 mei

11.00 uur

G. Martens, Communieviering.

april/mei 2022

Open Hof Nieuws

INHOUD

Alexanderpolder

Blz.

Samen op weg naar Pasen

3

Tot uw kinderdienst 09.30

4

Marktconcert in de Stille week

4

‘The Passion’ in het klein

4

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010 420 16 52

10 april

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistie-

14 april

19.30 uur

15 april
15 april

15.00 uur
19.30 uur

16 april

21.00 uur

17 april

09.45 uur

6/7/8

24 april

09.45 uur

Breiers breien door

8

01 mei

09.45 uur

Pastoraal team, Eucharistieviering. Witte Donderdag.
Centrale viering Pauluskerk,
Capelle a/d IJssel.
Kruisweg o.l.v. Parochianen.
Pastoraal team, Eucharistieviering. Goede Vrijdag.
Centrale viering Pauluskerk,
Capelle a/d IJssel.
Pastoraal team, Paaswake
Centrale viering Pauluskerk,
Capelle a/d IJssel.
H. Flohr, Eucharistieviering.
Paaszondag.
G. Martens, Communieviering. Catechumenen.
J. de Lange, Eucharistie-

Werkgroep zonder naam

8

08 mei

09.45 uur

Vergeving

8

Voor Wim in ‘t Hout

15 mei

09.45 uur

9

Vrijwilligers voor de Hofstee

9

Oecumenische Marathonkerkdienst
50 jaar Open Hof Cantorij
Filmhuis Open Hof
Marktconcert 11 mei
Pasto(r)aat: donderdagmiddagkerkdienst 21/4,
spelletjesmiddag 30/4, bezoekwerk
ouderenpastoraat
In memoriam Aartje Kienst,
Hans Starreveld, Gerrit Toussaint

4/5
5
5/6
6
6

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

9/10

Capelle a/d IJssel

Sacramentsvieringen

10

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

Dichterlijke woorden

10/11

10 april

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

11

14 april

19.30 uur

15 april

15.00 uur

Pastoraal team, Eucharistieviering. Witte Donderdag.
Centrale viering in de Pauluskerk, Capelle a/d IJssel.
Kruisweg o.l.v. Parochianen.

15 april

19.30 uur

16 april

21.00 uur

Van de kerkenraad

In de marge
Oekraine en Open Hof

11/12

Beroepingscommissie

12

Dienst in Vieren

12

Wees niet bang

12/13

Bedankbrief Wim in ‘t Hout

13

Jeugddiensten in Hillegersberg

13

Bijbelleesrooster

14

Agenda Open Hof

14

Op versvoeten

17

17 april

11.00 uur

Pastoraal team, Eucharistieviering. Goede Vrijdag.
Centrale viering in de Pauluskerk, Capelle a/d IJssel.
Pastoraal team, Paaswake.
M.m.v. Open Hof RK-Koor.
Centrale viering in de Pauluskerk, Capelle a/d IJssel.
G. Martens, Communievie-

17 en 20

24 april

11.00 uur

J. de Lange, Eucharistievie-

01 mei

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

06 mei

10.00 uur

De Roo, communieviering

08 mei

11.00 uur

J. de Lange, Eucharistievie-

15 mei

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

Gastvoorgangers
Giften PKN

18

Open Hof Gemeenschap

19

Vieringen in Nieuwerkerk, Krimpen, Lekkerkerk

19

Vieringen in Alexanderpolder en Capelle

20

Diensten en vieringen in Open Hof

21

Vervolg Gastvoorgangers

Na zijn studie ging hij in 1999 als predikant aan het
werk in Capelle aan den IJssel. Daar heeft hij behalve
het wijkwerk ook een missionaire opdracht: mensen
helpen die de weg naar God zoeken. Verder gaat
Ds. van Loon regelmatig voor in de diensten in het
IJsselland ziekenhuis.

C.M. van Loon (Rene) is predikant van de Hervormde
wijkgemeente Schollevaar in Capelle aan den IJssel.
Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit,
en werkte vervolgens tien jaar voor de landelijke koepel van christelijke studentenverenigingen IFESNederland. Naast dit werk studeerde hij in deeltijd
theologie in Utrecht.

Sinds juli 2013 is hij predikant in de PKN-wijkgemeente
De Samaritaan (Opstandingskerk,
Gordelweg) in Rotterdam-Centrum.
20
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Dienstenschema
10 april

Open Hof

09.30 uur

Prot.

D. Hoekstra. M.m.v. Kindercantorij.

Palmpasen

De Vijf Havens

10.30 uur

Prot.

Rianne van Halsema.

Open Hof

11.15 uur

R-K

J. de Lange, Eucharistieviering.

19.00 uur

Prot.

11 april

Open Hof

09.00 uur

R-K

M.m.v. RK-Koor.
F.J. Timmers. Passiondienst.
M.m.v. Koor Hemelsbreed.
J. de Lange, Ochtendviering.

14 april

Open Hof

19.00 uur

Prot.

R. van Loon.

Witte Donderdag

19.30 uur

R-K

15 april

Pauluskerk,
Capelle a/d IJssel
De Vijf Havens

10.30 uur

Oec.

Pastoraal team, Eucharistieviering.
Centrale viering in de Pauluskerk.
Rianne van Halsema en Maurice van der Put.

Goede Vrijdag

Open Hof

15.00 uur

R-K

Kruisweg o.l.v. Parochianen.

19.00 uur

Prot.

Pauluskerk,
Capelle a/d IJssel

19.30 uur

R-k

Pauluskerk,
Capelle a/d IJssel
Open Hof

21.00 uur

R-K

09.30 uur

Prot.

11.15 uur

R-K

Met aandacht voor kinderen.
Goede Vrijdag- dienst. Dienst wordt voorbereid
door gemeenteleden.
Pastoraal team, Eucharistieviering.
Centrale viering in de Pauluskerk.
M.m.v. RK-Koor.
Pastoraal team, Paaswake
Centrale viering in de Pauluskerk.
G.A. Koelman.
M.m.v. Oecumenisch Ouderenkoor Open Hof.
H. Flohr, Eucharistieviering. M.m.v. RK-Koor

16 april

Paaswake

17 april
Pasen

18 april

Open Hof

09.00 uur

R-K

G. Martens, Ochtendviering.

21 april

Open Hof

14.00 uur

Prot.

J. Korf, Donderdagmiddagdienst.

24 april

Open Hof

09.30 uur

Prot.

L. de Jong, HA

De Vijf Havens

10.30 uur

R-K

Maurice van der Put,

Open Hof

11:15 uur

R-K

25 april

Open Hof

09.00 uur

R-K

G. Martens, Communieviering.
Catechumenen.
J. de Lange, Ochtendviering.

01 mei

Open Hof

09.30 uur

Prot.

W. in ‘t Hout.

11.15 uur

R-K

J. de Lange, Eucharistieviering.

02 mei

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

08 mei

Open Hof

09.30 uur

Prot.

M. Blootens.

De Vijf Havens

10.30 uur

Prot.

Rianne van Halsema

Open Hof

11.15 uur

R-K

G. Martens, Communieviering. M.m.v. RK-Koor.

09 mei

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

15 mei

Open Hof

09.30 uur

Prot.

L. Lafeber. M.m.v. Open Hof Cantorij.

11.15 uur

R-K

J. de Lange, Eucharistieviering.

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

16 mei

Open Hof

Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 14
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 17 en 20
De vieringen in Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d Ijssel en Lekkerkerk
vindt u op pagina 19 en 20. Jeugddiensten Hillegersberg staan op pagina 13.
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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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