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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:

zaalhuuroh@gmail.com
zaalhuuroh@gmail.com
Zie Koster-beheerders

Tel. 06 2557 1531
Tel. 06 2557 1531

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

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
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

Advertenties:

Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater

veravananrooy@planet.nl

2

Tel: 010 420 13 47

Bezorging
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
2022-05 dient uiterlijk donderdag
16 juni 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.

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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Als de Apostelen…

Lichtpuntje

In dankbaarheid kunnen we terugzien op de vele vie-

Ik zie het nog flikkeren, dat kleine flakkerende vlam-

ringen en activiteiten van de afgelopen periode; met

metje. Dat in dezelfde afgelopen periode steeds wat

veel enthousiasme en inzet mochten we (na twee jaar)

feller is gaan branden. En u weet, net als ik, dat je in

weer gezamenlijk de verwonderlijke lijdensweg van

je hart die kracht van Gods Geest het beste ervaart.

Jezus meevieren. Doorheen zijn veroordeling, lijden en

Heeft u ook al die vlammetjes zien opflikkeren; bij alle

sterven, zijn opstanding uit de dood met Pasen. En

kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Heilige

staan wij, net als eertijds de apostelen, ontheemd naar

Communie, alle jongeren die in juni het Vormsel gaan

de hemel te staren; hoe kunnen wij ons gelovig leven

ontvangen, alle volwassen geloofsleerlingen die in de

oppakken en vorm geven, wachtend op de Geest-

St. Caecilia en de St. Paulus’ Bekering hun sacra-

kracht die Jezus heeft beloofd.

menten hebben ontvangen, en alle ouders die hun

Want met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van

kind(eren) hebben laten dopen.

de heilige Geest over de apostelen, zeven weken na

Zij en wij allen hebben de vruchten van de heilige

Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de

Geest mogen ontvangen, zoals Paulus in zijn brief

Kerk.

aan de Galaten schrijft: ‘liefde, vreugde, vrede, ge-

Hoe actueel is onze situatie! Zijn wij ook in afwachting

duld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en

van de werkzame kracht, die de goddelijke liefdesband

ingetogenheid’.

tussen God de Vader en Jezus Christus markeert. De

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die hen begeleid

heilige Geest die alle gelovigen verbindt met de Vader

hebben!! Wat goed, dat we deze kenmerken herken-

en zijn Zoon, allen in vuur en vlam zet.

nen in onze parochiegemeenschappen, dat we deze
geestkracht uitstralen naar al onze medemensen, die
we elke dag weer mogen ontmoeten.
Pastor Gerda Martens
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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 9.30 uur

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

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.

Na een heel mooi veertigdagen project, dat we met
Pasen hebben afgesloten en daarna de meivakantie,
zijn we weer begonnen aan een nieuwe serie verhalen
De komende weken vertellen we de verhalen over
Ruth en haar familie. Voor veel volwassenen bekende
verhalen. Ook de grotere kinderen zullen deze wel
kennen. Toch is er aan elk verhaal steeds weer iets
nieuws te beleven. Daarom is het belangrijk dat ze
steeds weer worden verteld.

Let op: dat kan bij voorkeur op het e-mailadres:
filmhuis@ziggo.nl en ook via ht2@upcmail.nl of
via mobiel 0611-566347.
Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoonnummer van de Open Hof aanmeldt.

Op 22 mei is er kliederdienst en daarom geen kinderdienst of crèche en op 3 juli, de laatste zondag vóór
de vakantie, is er ook geen kinderdienst.
Er is dan wel een afsluiting van het seizoen in de vorm
van een kliederdienst.

Als u corona of andere griepuitingen heeft, komt u vanzelfsprekend niet.
Het Filmhuis-team,

Henk en Francien Teunisse
Anneke en Barend van Wijngaarden

Namens de kinderdienst,
Tinie

Culturele Koffieochtend
Willem van Hildegaersberch Columnist avant la lettre

Filmhuis Open Hof
Op vrijdag 27 mei 2022 om 14.00 uur (nog steeds kerkzaal) hebben we de volgende film van dit jaar gepland:

The woman in Gold (De Gouden Dame)

Vrijdag 3 juni 2022 wordt er in de Fonteinkerk weer
een culturele koffieochtend gehouden.
Op deze gezellige ochtend, waarbij u ook een kopje
koffie wordt aangeboden, zal Marius Heijenk een presentatie houden over Willem van Hildegaersberch.

Maria Altmann (gespeeld
Helen Mirren) vlucht in 1939
als kind in de opkomende
Nazi-tijd met haar familie van
Wenen naar Amerika. Een
aantal schilderijen wordt na
hun vertrek door de nazi’s uit
hun huis geroofd, waaronder
het door Gustav Klimt geschilderd portret van haar tante. Vele jaren na de oorlog probeert ze, met behulp van een jonge jurist, de geroofde
schilderijen weer terug te krijgen. De strijd om dit inmiddels wereldberoemd schilderij duurt meer dan 10 jaar,
waarbij ze flink wordt tegengewerkt door instanties en
het museum waar dit schilderij hangt. Deze film uit 2015
is op ware feiten gebaseerd.

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

Filmduur: 109 minuten.
Regisseur Simon Curtis
Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water of
koffie/thee.
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Als een voorloper van de hedendaagse columnisten
zette hij kanttekeningen bij de actualiteit. Hij ging tekeer tegen het wapengekletter van de adel, hekelde de
klassenjustitie en hij stelde de misstanden in de kerk
aan de kaak. Hij spaarde echter ook de in zijn tijd opkomende burgerklasse niet, zeker waar die volgens
hem vooral uit was op eigen belang ten koste van anderen. Als typische Middeleeuwer geeft hij ons een
goed beeld van hoe men in de Middeleeuwen tegen de
wereld aankeek.

Op het programma staat onder andere de geliefde
Romance van Svendsen, in de versie voor viool en
orgel. Willem Blonk bespeelt de toetsen, ook die van
de vleugel.
Het concert begint om 11.00 uur en duurt een goed
half uur. De entree is vrij, met een collecte. Ook voor
een kop koffie of een andere consumptie kunt u in
Open Hof terecht!
Stichting Open Hof Muziek

Zijn naam leeft nu, meer dan 600 jaar later, nog steeds
voort in de Willem van Hillegaersbergstraat.

Als de Apostelen

Marius Heijenk neemt ons mee in het leven en de werken van deze beroemde Hillegersbergenaar.

In de maand juni mogen we het (Hoog) Feest van vele apostelen en volgelingen van Jezus vieren en gedenken.

Ook is er gelegenheid om het boekje aan te schaffen
'Van Hildegaersberch gheboren', waarvan Marius Heyenk de auteur is.

14 juni H. Liduina van Schiedam
Liduina werd in 1380 te Schiedam geboren. Door een noodlottig ongeval op het ijs, brak
zij haar heup en was gedurende 38 jaar bedlegerig. Te midden van haar vreselijk lijden,
was zij een voorbeeld van
heldhaftig geduld en van uitzonderlijke liefde tot God en
haar medemensen. De verering die haar na haar dood
ten deel viel, werd in 1890
officieel erkend, toen paus
Leo XIII haar liturgische viering goedkeurde. Tevoren
was een deel van haar relieken, die in 1615 om veiligheidsredenen naar Brussel
waren overgebracht, op 14 juni 1871 naar haar geboorteplaats teruggebracht.

U bent van harte welkom!
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten.
Tijd:

Vrijdag 3 juni 2022 van 10 - 12 uur

Plaats:

Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rottedam

Onderwerp:

Willem van Hildegaersberch,
sprookspreker

Komende Culturele Koffieochtenden:

1 juli

Jaap en Joke van Toor over de Camino

5 augustus Leo Brand
Namens de Commissie,
Marijke Kwant

24 juni; Geboorte van Johannes de Doper

Taizéviering in Open Hof

Drie maanden na de boodschap van Maria, vieren wij
de geboorte van het kind van Elisabeth, Johannes, de
voorloper van de Heer. Met de komst van deze laatste
profeet van het Oude Verbond, loopt de nacht der
tijden ten einde en gaat de dag van het heil aanbreken. Evenals Jesaja en Jeremia krijgt Johannes reeds
bij zijn geboorte zijn bestemming tot profeet voor de
volken en wordt hij geheiligd voor zijn toekomstige
taak.

Voel je van harte welkom om 19.00 uur in Open Hof!

29 juni: HH. Petrus en Paulus

De Werkgroep Eredienst, het Jeugdteam van Open
Hof, Rianne Weevers met jongeren uit haar Taizékring op Zuid en in Rotterdam Centrum organiseren
op zondag 29 mei a.s. een bijzondere Taizéviering.
Onder muzikale leiding van Willem Blonk zullen
verschillende musici en zangers hun sfeervolle
bijdragen leveren.

Op deze dag herdenken wij de marteldood van de
apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun
getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus
openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God,
en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei
beproevingen. Overeenkomstig Jezus’ voorzegging
is Petrus geroepen tot een alomvattende herderlijke
taak. Hij stierf te Rome. Paulus, prediker van het
evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus, en met
de eerste gemeente te Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens in Rome.

Amalia, Bea, Ida, Rianne, Willem e.v.a.

Violiste Godelieve van Zijl in Open
Hof

Woensdagmorgen 8 juni is er weer een Marktconcert
in Open Hof. Gast-soliste is de violiste Godelieve van
Zijl uit Capelle aan de IJssel.
Zij heeft naast haar werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in Rotterdam en Utrecht altijd de viool
actief beoefend.
Zij heeft een uitgebreide orkestervaring, speelt in het
Goois Symfonie orkest en maakt deel uit van enkele
kamermuziekensembles. Volgend jaar hoopt zij de opleiding tot docerend musicus aan de Schumann
Akademie af te ronden. Voor haar hoofdvak viool studeert zij bij Andras Czifra in Rotterdam. Daarnaast is
zij redactielid voor het tijdschrift Sociale Psychiatrie, en
de Arco, het vakblad voor strijkersdocenten.

Laten we bidden, Goede God, U heeft de dag waarop
wij Petrus en Paulus gedenken, geheiligd tot een
feest. Wij vragen, dat uw Kerk in alle omstandigheden
de opdracht vervult van de apostelen, van wie zij in de
aanvang het geloof ontvangen heeft. Door onze Heer
Jezus Christus uw Zoon, die met U en de heilige
Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Pastor Gerda Martens
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‘Ouderwets’ Zomerconcert in Open
Hof

Direct aansluitend op het bericht van de dokter vroeg
Liesbeth: ‘Guus, wil je me begraven’. Ik hoefde daar
geen seconde over na te denken, maar heftig is het als
die vraag op je afkomt. Heftig blééf het in de volgende
korte periode. Maar Liesbeth greep ook kansen zolang het kon: ze ging een paar keer uit met haar kinderen en haar kleindochter, zoals ze altijd graag gedaan had. Verder bracht zij de resterende tijd door met
het liefst zoveel mogelijk ontmoeten (afscheid nemen)
van de velen met wie zij had opgetrokken, haar familie
natuurlijk in de eerste plaats, nog altijd deels in het
Zeeuwse Kattendijke, waar zij zelf haar jeugd doorbracht, maar ook de ‘familie van Open Hof’, zoals de
Berlin Grünaugroep. Ook kwam Liesbeth nog één keer
naar Open Hof op maandagmiddag om afscheid te
nemen van het Oecumenisch Seniorenkoor, maar ook
om nog een keer samen met haar koor het (Paas)lied
‘Dan zal ik leven’ van Huub Oosterhuis en Antoine
Oomen te repeteren.

Op zondagavond 26 juni om 19.00 uur zingt de Kindercantorij Open Hof samen met Koor Hemelsbreed en
het Trio Lara, Linde en Fleur een gevarieerd programma in de zondagavondserie van de Stichting Open Hof
Muziek.
Het thema dat het repertoire recht doet is ‘Dieren en
Dansen’.
De Kindercantorij geeft de liedjes die gezongen werden bij de onthulling van de nieuwe Kip aan de Wilsonweg een tweede uitvoering en heeft er nog diverse
nieuwe dierenliedjes bij gekregen. Onder andere Het
Dierenkoortje en De Beestenbende, met het aanstekelijke refrein
‘Kom nou dieren, niet zo mieren,
ga toch met ons mee, allemaal naar zee!’
Hemelsbreed zingt o.a. de titelsong van de serie Outlander, Skye Boat Song, arrangementen van bekende
lichte muziek in dit thematisch kader en het virtuoze
Renaissance-werkje ‘The Nightingale’.

Dat lied was ook haar eerste keus, voor de afscheidsdienst. Met het beeld erin van het boek Openbaring
van de glazen zee, ‘die haar doden teruggaf’. Als
Zeeuwse kende Liesbeth de zee als vijand en vriend
tegelijk, maar al te goed.

Ook het meidentrio heeft een heel gevarieerd repertoire opgebouwd, van het oud-Italiaanse dansliedje Chi
la Gagliarda, ragfijn a capella gezongen, tot aan Back
it up! van Caro Emerald.

In de dienst ontstak kleindochter Julia samen met
Nieks kleindochter Ynthe de kaarsen aan rond de kist.
Julia sprak ook, net als Nico en Anda deden, vol gevoel over hun moeder. Niels Mobach gaf uiting aan zijn
dankbaarheid namens de familie Mobach. Het seniorenkoor zong onder leiding van Willem Blonk ontroerend mooi. We lazen 1 Korinthe 13, want de Liefde kon
wat Liesbeth betreft, ondanks alles niet stuk. Ook lieten we via de beamer het schilderij ‘Dansje in de kerk’
van Marius van Dokkum zien. De licht uitdagende
voorstelling van een klein meisje dat met een dansje in
de kerk verwarring sticht, lag Liesbeth na aan het hart.

Een ouderwets Zomerconcert; heerlijk dat dit weer kan
na twee jaren zónder.
Pianist is Tim van Oijen, de muzikale leiding is in handen van Willem Blonk. Komt allen!!
De entree is ditmaal vrij, met een beroep op uw vrijgevigheid in de collecte. Zaal open: 18.30 u.
Stichting Open Hof Muziek

Na de dienst brachten wij haar naar haar laatste rustplaats op Oud Kralingen. Het was stralend weer bij het
ophalen van gouden herinneringen aan Liesbeth Ros.

Pasto(p)raat
In memoriam
Elizabeth Jacomina Ros – Smit

Guus Koelman.

Lintjesregen

Zaterdag 7 april jl.
overleed Liesbeth Ros
– Smit in de leeftijd van
84 jaar. Liesbeth was
weduwe sinds het overlijden van haar man
Arie in 1992. Zij hebben
drie kinderen gekregen:
Nico, Anda en Mirjam.
Het leven van Liesbeth
verliep verre van rimpelloos: zij verloor behalve haar man, eerder
dochter Mirjam toen het
meisje 16 jaar was, en haar schoondochter Renée.
Ook overkwam haar nog het overlijden, vier jaar
geleden, van haar goede vriend Niek Mobach.

Ook in Open Hof druppelde de lintjesregen…
Zo heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om
Wim Verschuur te benoemen tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

We herinneren ons Liesbeth als een vrouw die heel
actief was in Open Hof en daarbuiten. Iemand van de
Open Hof Cantorij, waarvan zij jarenlang lid was omschreef Liesbeth als ‘alom geliefd mensenkind’.
Hij is actief in Open Hof. Wim is Hoofdkoster van de
RK Locatie Open Hof. Verder is hij algemeen bestuurslid van de Stichting Kerken Ommoord.

Nadat ze in oktober van de dokter te horen had gekregen ongeneeslijk ziek te zijn en misschien nog net het
voorjaar te zullen ‘halen’, kwam er natuurlijk een
‘rollercoaster’ op gang. Ook bij mij ging de telefoon.
6
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Philo en goddelijke vergeving: nog
meer bijna klaar is nu eindelijk klaar

Start voorbereidingen september 2022, meld u nu aan
bij uw eigen kerklocatie, en schrijf u in. Neem contact
op met pastor Martens, als u meer informatie wilt ontvangen: pastor.martens@christoffelparochie.nl

De filosoof Zeno, grondlegger van de stoïcijnse filosofie, bedacht als één van zijn paradoxen een hardloopwedstrijd tussen de supersnelle held Achilles en een
schildpad. Volgens Zeno kon Achilles die wedstrijd
nooit winnen wanneer de schildpad mocht starten met
een kleine voorsprong, zeg 10 meter. Zeno redeneerde dat Achilles de voorsprong van de schildpad vliegensvlug zou kunnen halveren, van 10 naar 5 meter.
Maar ondertussen zou de schildpad ook weer een
klein stukje verder gekomen zijn. Achilles zou daarna
weer de voorsprong kunnen halveren, van 5 naar 2,5
meter. Maar ook nu zou de schildpad alweer een klein
stukje verder zijn. Zo kan Achilles de voorsprong blijven halveren, maar is de schildpad telkens weer net
even verder. Achilles komt wel steeds dichterbij, zo
redeneerde Zeno, maar kan de schildpad nooit inhalen – die blijft altijd nét buiten bereik.

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.

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.

Het is een aardig denkpuzzeltje van Zeno. Eén waarvan ik lang gedacht heb dat het ook het verhaal van
mijn proefschrift zou zijn: steeds meer bijna klaar, de
afstand tot het einddoel keer op keer gehalveerd, tot
de halfjes minimaal klein worden. Tegelijk zou het
eindpunt toch oneindig lang nét buiten bereik blijven
… Maar: zoals Zeno’s paradox uiteindelijk toch op te
lossen blijkt en Achilles natuurlijk wél de schildpad
inhaalt, zo heb ik het einddoel van mijn promotietraject bij schrijven van dit stukje wél echt in zicht: het
proefschrift ligt bij de drukker, inclusief de bijbehorende stellingen, en dinsdag 14 juni mag ik het in het
Academiegebouw aan de Rapenburg in Leiden verdedigen.

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

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 jongere nu al
aanmelden.

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 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.

Nu is er onvoldoende ruimte in het Academiegebouw
om de beide wijkgemeenten Open Hof en de
Ontmoetingskerk uit te nodigen de plechtigheid bij te
wonen. Wel wil ik graag deze mijlpaal met u allen
vieren. Ik denk daarbij aan een combinatie van een al
langer door mij beloofde ontmoetingsbijeenkomst
waarbij ik kan vertellen waar mijn proefschrift nu eigenlijk over gaat en we daarna samen het glas kunnen heffen op de afronding ervan. Dit alles moet ik
nog wel organiseren. Via het Weekbulletin en andere
kanalen zal ik, als alles rond is, de details met u delen. Via deze weg vind ik het mooi alvast te kunnen
delen dat “nog meer bijna klaar” nu dus “echt klaar”
geworden is.

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.
Aanmelden kan via de website van het Bisdom:

Ds. Fulco Timmers

https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-engezin-roeping/marriage-course
Pastor Gerda Martens

Sacramentenvieringen en -voorbereiding

In de marge

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

Het plaatsje Goedereede is al van verre te herkennen
door de grote, massieve toren die nooit is afgebouwd.
Daarnaast staat een rank beeldje van ene Adrianus die
daar ooit pastoor was en 500 jaar geleden tot paus
werd verkozen. Een enorme carrière, maar wel ongewild!

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

Op 9 januari 1459 werd Adrianus Floriszoon Boeyens
in Utrecht geboren. Zijn vader was timmerman. Hij was
een pientere leerling die tijdens zijn opleiding les kreeg
van de ‘broeders des gemenen levens’ en zo in contact kwam met de Moderne Devotie. Dit was een wijdverbreide beweging die kritisch stond tegenover de
losse levenswijze van de kerk. Tijdens zijn hoogleraarschap in Leuven behoorde Erasmus tot zijn leerlingen.

elk jaar in de kerken van onze parochie Sint Christoffel
kinderen, jongeren en volwassenen voorbereiden op
het ontvangen van Sacramenten.
Onderstaand vindt u de afspraken rond de data voor
start voorbereidingsbijeenkomsten en toediening van
de Sacramenten.
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Aan de belangrijke taken die voor hem klaar lagen,
zoals maatregelen tegen de hervorming en de strijd
tegen de Turken, kwam hij niet toe. Wel kwam de
schilder Jan van Scorel naar Rome, die een portret
van hem schilderde. Begin augustus 1523 werd hij ziek
en overleed de volgende maand eenzaam en gedesillusioneerd na een pontificaat van 20 maanden. Daarna
zouden er tot halverwege de vorige eeuw alleen maar
Italiaanse pausen worden gekozen. Tegen de laatste
paus Franciscus is wel gezegd om de naam van Adrianus aan te nemen omdat er veel hervormingen nodig
zijn, maar Franciscus trok hem meer aan. Er is zeker
verwantschap door hun soberheid.
Priester en kerkjurist Ad van der Helm merkt op: ‘Ik
ontmoet veel protestanten die zeggen: dit is een paus
naar ons hart. Ze zien ook wel dat deze sobere man
iemand van de dialoog was, die vond dat Luther op
sommige punten gelijk had. Een paus als deze kan
hen ook aanspreken.’ Of je het een Nederlandse paus
kunt noemen is de vraag, want ons land bestond nog
niet. Maar geboortig in Utrecht ‘mogen we als Nederlanders gewoon trots op hem zijn’.

Carrière
In 1490 werd hij tot priester gewijd en begon zijn
kerkelijke loopbaan. Zo werd hij in 1515 pauselijke
commissaris voor de handel in dijkaflaten. Van de
opbrengsten ging 1/3 naar het Vaticaan en de rest
naar de overheid voor het onderhoud van de dijken.

Barend van Wijngaarden

Zijn levensstijl was stichtelijk en vroom, waardoor hij
in aanmerking kwam om les te geven aan degene
die bij ons vooral bekend is geworden als keizer Karel V. Deze werd Heer der Nederlanden en zou later
in 1521 in Worms met kerkhervormer Maarten Luther te maken krijgen. Omdat Karel ook koning van
Spanje was geworden had deze wat moeite om dat
allemaal te besturen. Adrianus wordt daar zijn
plaatsvervanger. De Spanjaarden zagen dat niet zo
zitten, zo’n man uit het noorden. Inmiddels was Adrianus opgeklommen tot kardinaal en grootinquisiteur.
Ons begrip ‘scheiding tussen kerk en staat’ was toen
onbekend. Hij beleefde weinig plezier aan zijn baan
en het kostte moeite om Karel zover te krijgen hem
een minder prominente rol te geven.

Mariamaand

Hoe vaak verwijlen we in stilte; staan we een ogenblik
stil om na te denken en het contact met God te voeden. In een (kort) moment van ons gebedsleven: in
contact staan met God door meditatie. Meditatie betekent je blijvend herinneren wat God gemaakt heeft en
zijn vele goede daden niet vergeten (Psalm 103,2).
Meditatie bestaat niet uit woorden, maar in het opnemen van contact van onze geest met Gods hart.
Maria mag ont tot voorbeeld zijn, zeker in deze meimaand. Lucas herhaalt verschillende keren dat Maria
alles in haar hart bewaarde en erover nadacht; ze
overwoog het bij zichzelf (Lucas 2,19;2,51). Ze heeft
erover nagedacht wat God in haar wilde bewerken, ze
heeft de goddelijke wil in haar leven aanvaard, en
daaraan beantwoord. Het goddelijk mysterie van de
menswording van Gods Zoon verlangde van Maria een
proces van verinnerlijking. Maria wist een innerlijke
ruimte in zichzelf open te houden, om na te denken
over het woord en de wil van God. Mogen we in deze
meimaand, Mariamaand, stilstaan bij een intense
geestelijke ervaring, bij de woorden uit de Bijbel, nadenken over de Geheimen bij het bidden van de Rozenkrans. Op een diepere wijze begrijpen, wat God
van ons wil, en zijn Liefde ervaren.

Zijn kerkelijke carrière bleek nog een verrassing in
petto te hebben. Paus Leo X overleed plotseling, dus
moest er een nieuwe komen. Maar wie? Diverse
belangrijke partijen streden om de macht, vooral de
Franse en Duitse kardinalen. Er dreigde een schisma, maar meer dan één paus wilde men toch ook
niet. In zo’n geval zoek je een ongevaarlijke buitenstaander. Dit bleek de onbekende Adrianus te zijn!
Tijdens het conclaaf zat hij in Spanje en moest vandaar uit naar Rome reizen. Deze reis duurde negen
maanden. Hij maakte niet zo’n haast. Verder moest
er rekening gehouden worden met de piraten op de
Middellandse Zee. Na vele maanden kwam hij bij
Rome aan wal. In de stad heerste de pest, zodat
vele geestelijken er niet waren.

Pastor Gerda Martens

Activiteiten gezocht!

In september hopen we weer een activiteitenboekje uit
te brengen voor Open Hof-Ommoord en de Ontmoetingskerk. Organiseer je een leuke activiteit voor de
kerk komend kerkelijk jaar? Stuur dan een stukje in
voor het boekje. Vermeld hierin in ieder geval wat de
activiteit inhoudt, wanneer en waar deze plaatsvindt en
wie de doelgroep is. Heb je een mooie foto erbij en is
iedereen op de foto akkoord dat we die plaatsen? Dan
ontvangen we die ook graag, leuk.

Op een ezel gezeten trok deze timmermanszoon uit
Utrecht van de havenstad Ostia naar Rome. Veel
enthousiasme was er niet. De situatie was slecht. Na
al het feesten was er weinig geld meer over en het
was dus moeilijk om de luxe status vast te houden.
De edelstenen uit de tiara waren al door glas vervangen!

Sobere levensstijl

We zien het Word-bestand met je stukje graag tegemoet. Ons mailadres is activiteitenboekje@gmail.com.
De deadline is 10 juni. Veel dank alvast!
Hartelijke groet,

Bovendien verkoos Adrianus een sobere en gelovige
levensstijl, hij was ‘zwijgzaam, gewetensvol, voorzichtig en zocht vaak de eenzaamheid op’. Met zijn
ascetische en sobere instelling paste hij er niet.

Dirma Verkuil, Gerdien van der Schans,
Antoinette Brummelink
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Potdicht

Juist om wat het voor ons persoonlijk kan betekenen,
heb ik er in vieringen al eens bij stilgestaan. We vinden het verhaal in het evangelie van Lucas 16. 19-31.
Terwijl de rijke, sjiek geklede man elke dag uitbundig
feest vierde, leed de arme Lazarus honger. We lezen:
“Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen met wat bij
de rijkaard van tafel viel. Maar er kwamen alleen honden, die zijn wonden likten.” Dit alles deed de rijkaard
helemaal niets. Dan gebeurt het onvermijdelijke. Iedereen, rijk of arm, gaat dood, dus ook Lazarus en de
rijke man.

Dit stukje begon als een sprookje: ‘Er was eens een
kerk…’ Tot het me ineens begon te dagen: we hebben
het hier niet over een sprookje, maar over een werkelijkheid, die helaas verloren is gegaan…
Het is Koningsdag, met onze kleinzoon van vijf lopen
wij naar de winkels. Sommige zijn open vandaag, maar
op deze dag gaat alle aandacht uit naar de straat bezaaid met vrijmarktplekken, waar voor elk wat wils is
te vinden. Die plekken beschrijven ook een wijde boog
op het plein, het oranjezonnetje schijnt uitbundig, er
zijn veel mensen op de been.

De rijkaard kreeg een eervolle begrafenis. Doch, zo
vertelt Jezus, hij kwam in de onderwereld terecht, ten
prooi aan vele pijnen. Over de begrafenis van Lazarus
weten we niets, maar Jezus vertelt dat hij door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen.

De kerk is gesloten. De kerk die op woensdag in aansluiting bij de markt op het plein naar voren komt als
een echte buurtkerk, met een marktconcert, of een
bazaar - die kerk houdt haar deuren uitgerekend vandaag angstvallig gesloten.

We denken er niet steeds aan, maar vroeg of laat begeeft ons lichaam het en stopt ons hart met kloppen.

Het duurt even, maar dan begint er bij mij iets te dagen… Was dat voorheen niet anders? Ik bel Margreet
Vlastuin, destijds jeugdouderling, en jawel, zij vertelt
mij dat zij elke koningsdag met weemoed terugdenkt
aan de activiteiten, die Kerk en Café in de persoon van
de toenmalige eigenaar Ben bundelden in de OSDA
(de Oranje Stichting De Aandacht). Op Facebook zijn
de foto’s nog terug te vinden van de Koninginnedag en
de Startzondag in september. Margreet belde met allerlei bedrijven in de buurt om geld bij elkaar te sprokkelen en dat lukte goed, zodat ze er op 30 april en op die
zaterdag in september weer stonden: met de sjoelbak,
de hinderbaan, de poppenkast en de suikerspin, om
het de kinderen en hun begeleiders naar de zin te maken. Tien tot twaalf vrijwilligers hielpen een handje.
Ook was er altijd ‘aandacht’ voor een goed doel: het
kinderhospice in Capelle, een dvd-speler plus dvd’s
voor kinderen in het IJssellandziekenhuis, altijd iets
met kinderen.

Ik vind dit een Bijbelverhaal om met elkaar over na te
praten. Ik heb het in twee verschillende vieringen al
eens gelezen en er in de overweging over gesproken.
Het fijne van de vieringen was dat we daarna een ruime tijd bij elkaar bleven met koffie en wat lekkers. Napraten en vooral persoonlijke aandacht. Dat mis ik na
het schrijven, al krijg ik soms wel reacties. In het napraten werd o.a. opgemerkt dat kennelijk armen wel
naar de hemel gaan, maar rijken niet. Naar mijn mening is dat niet wat wordt bedoeld. Lazarus is ondanks
alles in God blijven geloven, de rijke had geen oog
voor de arme Lazarus. Leef je voor jezelf of leef je met
God en de mensen die Hij op je pad heeft gezet. Dat
geldt voor armen zowel als voor rijken. Hebben we
oog voor de Lazarussen om ons heen of negeren we
hen? Die keuze is aan ons. De juiste keuze heeft
waarde voor de Eeuwigheid.
Het laatste deel van Lucas’ tekst (16, 23-31), dat in
het dodenrijk speelt, nam ik niet mee in de lezingen. Ik
zeg daarover in mijn overweging dat mensen die een
verkeerd leven leiden ook niet tot geloof komen door
ons geloof in de opstanding van Jezus uit de dood.
Dat brengt ons naar Pasen. Hoe luidt klonk daaraan
vooraf “Hosanna”, hetgeen betekent “kom ons bevrijden”. Dat zeggen wij heden nog steeds en we zingen
het. En de Heer heeft ons bevrijd. Hij is voor ons gestorven en uit de dood opgestaan. Dat geeft ons hoop
en vaak rust in de laatste dagen van ons leven, maar
leidt wel tot vragen en opmerkingen in het nagesprek.

Terwijl Margreet vertelt zie ik het plein weer voor me op
deze Koningsdag, de feestelijke reuring tegen de achtergrond van Open Hof: vandaag helaas weer een
‘pot’dichte kerk – nog geen WC is bereikbaar, laat
staan dat de ontmoetingsruimte kan doen, waar deze
voor bedoeld is, om koffie te drinken en een praatje te
maken, of de Stilteruimte, om mensen op verhaal te
laten komen, of de Mariakapel om er een kaarsje voor
iemand aan te steken.
Ik mag hopen dat de kerk zich in de toekomst, juist op
Koningsdag, weer volop als buurtkerk zal presenteren.
Om toch een beetje sprookjesachtig te eindigen: ik
hoop dat er weer eens vrijwilligers opstaan om de
buurtkerk op Koningsdag wakker te kussen!

Een van de oudere dames zei: “Bij de kist van mijn
overleden man zei ik “het is een afscheid, maar als ik
dood ga zie ik je terug. Maar steeds meer vraag ik me
af, hoe dan?” Een reactie was: “Daarover moet je niet
nadenken, gewoon geloven”. Daarbij tilde ze de
schaal met cakejes op met de opmerking: “Heeft m’n
dochter gebakken”.

Guus Koelman

Elk mens gaat dood

Geloven is een wonder op zich.

Vaak eindigt een kerkelijke begrafenis met het lied “In
Paradisum”. De slotregel luidt: “En zoals Lazarus, de
arme van weleer, zult gij voor eeuwig in het land van
vrede zijn.”

Claus Weggeman
06-58 96 25 70

Als je zo’n mooi lied zingt of er ontroerd naar luistert,
dan vraag je je niet af: ”Wie is die Lazarus en wat heeft
hij betekend?”
Lazarus heeft een bijzondere plek in de bijbel, waar
Jezus hem in een parabel noemt. De enige persoon
aan wie Jezus een naam heeft gegeven. Het gaat om
een arme man, die met zweren overdekt, voor de deur
van een rijke man ligt.
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Dichterlijke woorden

Hoe verloopt de opvang van deze mensen? In Rotterdam heeft de gemeente besloten om ongeveer 2000
Oekraïners op te vangen op cruiseschepen, die her en
der in de haven liggen. Daarnaast zijn er verspreid
over de stad particulieren die vluchtelingen in huis genomen hebben.

Mozes
Onze gestorvenen, onder de zon bezweken
aan het zware werk, te zwaar
voor slaven, moest ik die achterlaten?
Dat kan toch niet, die horen toch
in eigen aarde, niet in Egyptisch zand
in waarde, te vergaan.

Veel vluchtelingen zijn overhaast vertrokken, met weinig bagage. Om veilig weg te komen hebben sommigen ingewikkelde reizen moeten maken, via Roemenië, Hongarije en Oostenrijk. Ze komen met trieste
verhalen over de bombardementen op dorpen en steden en zijn erg bezorgd over de achterblijvers: echtgenoten, ouderen en zieken. Die zitten klem zonder
stroom, water, voedsel en medicijnen.

Maar ook: je kunt geen veertig jaar
met lijken blijven zeulen
nog afgezien van wie op reis bezwijkt.

Dit alles heeft VOZ doen besluiten om het ontvangen
geld als volgt te gaan besteden:

En tante Jo, de zachte, waar is haar as?
Judith Herzberg (1934)

een deel voor de directe opvang van Oekraïners in
onze wijken.

Het is al heel wat jaren geleden dat we dit gedicht
bespraken tijdens de poëzieochtend. Toch is het goed
om er weer naar te kijken. Wie uit het Joodse volk
voortkomt draagt een lange geschiedenis met zich
mee. Dat geldt ook voor de dichter, van wie de ouders
het concentratiekamp overleefden. Zelf werd haar leven gered omdat ze kon onderduiken. Dat is al ingrijpend en het leeft nog steeds door. Maar ook het verdere verleden speelt nog steeds een rol en ook de
christenen kunnen, al lezend in deze oude geschiedenissen, de actualiteit inkleuren.

een deel voor de eerste opvang op de boten, verzorgd
door collega-organisatie MANO.
tenslotte, op grond van de verhalen van de Oekraïners
zelf, een deel aan noodhulp in gebombardeerde gebieden, via Cordaid/Caritas Nederland en de plaatselijke
Caritas. Caritas is kort gezegd voor de katholieken wat
de Diaconie is voor de protestanten.
Later in het jaar zullen we met een financiële verantwoording komen.
Ondertussen zijn Oekraïners welkom op ons spreekuur. Enkele van onze vrijwilligers hebben zich verdiept
in de speciale regelingen die voor de Oekraïners
gelden. Als het nodig is, hebben we een tolk achter de
hand.

Jezus leefde in die geschiedenis tijdens de onderdrukking door de Romeinen. Het is een verleden dat helaas in het heden dichterbij komt. Hoe lang kan een
vrede duren? Hoe lang leven we in wederzijds respect?

Spreekuur in Open Hof

Als het volk uit Egypte wegtrekt (Pesach) moeten ze
de graven van hun voorouders achterlaten, want
‘veertig jaar met lijken blijven zeulen’ is geen doen.
Bovendien, zo weten we, zullen de nakomelingen van
Jacob veertig jaar door de woestijn rondtrekken om
een volk te worden, maar zeer velen zullen dat niet
overleven. Deze band met het verleden wordt doorgesneden.

Woensdag 10.00 - 12.00 uur
Graag op afspraak via whats app 06 3924 4184
Voor informatie: Paul Bergmans
Email: ripa@planet.nl of 06 2055 2965

Bericht van de kerkrentmeesters

En hoe is het in de huidige tijd? Die zachtaardige tante
Jo, wat had zij misdaan, waar is zij gebleven? Wie
kent haar nog? Gaan mensen zo met elkaar om? Ze
kunnen weet hebben van de troostende woorden van
de profeet Jesaja (49,16): ‘Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift’.

In afwachting van de definitieve jaarrekening van het
college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand vermelden we nu alvast
de opbrengst van de actie Kerkbalans 2022 in de
maand januari.
We nodigden 590 deelnemende huishoudens uit,
daarvan hebben er 220 gereageerd, tot een totaalbedrag van € 74.500,--, dat is een gemiddelde van € 340
per jaar. De hoogte van de bedragen varieerde van €
3.000,- tot € 5,- per jaar.

Barend van Wijngaarden

Uiteraard zijn we als kerkrentmeesters dankbaar voor
elke bijdrage.
Naast de toegezegde bedragen, die verdeeld over het
jaar binnenkomen, ontvingen we tot nu toe ook een
bedrag van € 10.630,- zonder jaarlijkse toezegging.
Vorig jaar ontvingen we over het hele jaar aan bijdragen zonder toezegging € 28.340, als we dit jaar daar
ook nog aan toekomen hebben we een prachtig resultaat behaald. Om onze wijkgemeente op een gezonde
en aantrekkelijke manier gaande te houden is voldoende inkomen een noodzaak.

Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ)
heeft de afgelopen weken vanuit Open Hof de nodige
giften gekregen uit collectes en de opbrengst van de
eerste Bazaar, allemaal bestemd voor hulp aan de
vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor heel hartelijk
dank.
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Achter al deze droge cijfers gaat veel werk en aandacht schuil van de vrijwillige lopers van de actie in
Januari. Daarvoor ook nog eens publiekelijk onze
dank .

RK Koor Open Hof 45 jarig jubileum
Het RK Koor Open Hof viert dit jaar hun 9e lustrum!

Ook voor al het andere werk in pastoraat en organisatie dat door een grote groep vrijwilligers wordt gerund
onze bewondering en onze dank.
In het volgende nummer van het Open Hof nieuws zullen we de resultaten van 2021 samenvatten.
Namens de kerkrentmeesters
Lenie Mulder

Die Schöpfung door een jubilerend
koor - 50 jaar Open Hof Cantorij
Stimmt an die Saiten, ergreift die Leier!

Deze mijlpaal werd eigenlijk al bereikt in 2021, maar
vanwege de corona-omstandigheden kon er toen nog
niets gevierd worden. Dus dit jaar vieren we feest!

Lasst euren Lobgesang erschallen!
Dit is een tekstfragment uit de koorpartij van Die
Schöpfung van Joseph Haydn, geschreven rond 1798.
En ik denk dat deze twee regels heel dicht bij de essentie van dit oratorium ligt. Het is een stralend werk
in het sterkst denkbare majeur dat je kunt bedenken:
een hymne op het wonder van de Schepping.

We gaan dit doen in een tweedaags programma, op
1 en 23 oktober.
In de goede traditie voor een RK koor beginnen we de
festiviteiten op zaterdag 1 oktober met een feestelijke
viering in onze Open Hof. In deze viering is iedereen
die het koor een warm hart toedraagt van harte
welkom. Na afloop is er, eveneens in onze goede
traditie, gezamenlijk koffiedrinken en wel met een
feestelijk tintje.

En wat is er passender dan juist dit werk te kiezen als
koor, dat al 50 jaar de lofzang gaande houdt in Open
Hof. Het was dan ook niet alleen een feestelijk concert
dat de jubilerende Open Hof Cantorij gaf, maar bovenal een Canticum en daar zit het hart van het koor.

Natuurlijk staan er nog meer activiteiten op het
programma om ons jubileumfeest te vieren, maar die
blijven nog even geheim…

Het Dordrechts Kamerorkest speelde accuraat en
puntgaaf, het koor zong uitbundig en de solisten namen de luisteraars mee. Vooral de passages waarin
Adam en Eva opgingen in een bijna verliefd, verwonderd duet werkten door mimische kwaliteiten van de
zangers buitengewoon aanstekelijk.

Dus: Save The Date: zaterdag 1 oktober. De viering
begint om 10:00 uur.
Op 23 oktober is de tweede dag van het jubileumfeest,
en zal het koor een uitstapje maken.

Heel veel lof voor Willem Blonk die enthousiast en gedecideerd deze Schepping liet klinken.
Een geweldige prestatie van alle deelnemers.

In de volgende nummers van het Open Hof
Nieuws zullen we steeds een tipje van de sluier
oplichten.

Koor en dirigent: van harte gefeliciteerd en ik hoop dat
jullie Lofzang nog heel lang moge klinken!
Jan van der Zee

Thérèse Hanssen,
RK Koor Open Hof
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Gastvoorgangers

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
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli

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.

Jeremia 38:14-28
Psalm 129
Jeremia 39:1-10
Jeremia 39:11-18
Jeremia 40:1-6
Jeremia 40:7-16
Psalm 57
Jeremia 41:1-10
Jeremia 41:11-18
Jeremia 42:1-12
Jeremia 42:13-22
Jeremia 43:1-13
Jeremia 44:1-10
Jeremia 44:11-19
Jeremia 44:20-30
Jeremia 45:1-5
Psalm 147
Lucas 7:18-35
Lucas 7:36-50
Psalm 105:1-22
Psalm 105:23-45
Lucas 8:1-8
Lucas 8:9-21
Psalm 135
Lucas 8:22-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-45
Lucas 9:46-50
2 Korintiërs 8:1-9
2 Korintiërs 8:10-15
2 Korintiërs 8:16-24
2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-29
2 Korintiërs 11:30-12:10
2 Korintiërs 12:11-21
2 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:51-62
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 140

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.
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.
Ds. Dick Pranger studeerde theologie aan de
Theologische Hogeschool in Kampen.
Na de studie afgerond te hebben is hij gaan werken
voor het Bedrijfsapostolaat in het Bisdom Rotterdam.
Vervolgens was hij van 1994 tot 2001 gemeentepredikant in Rotterdam-Overschie. In 2001 trad hij aan als
vlootpredikant bij de Koninklijke Marine, met uitzendingen naar o.a. Irak, Afghanistan en Pakistan, twee antipiraterij-uitzendingen in de Somalische wateren en een
plaatsing van 3 jaar op Aruba.
Met ingang van 1 augustus 2017 heeft hij de dienst
verlaten in verband met functioneel leeftijdsontslag.
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09 jul

Offerfeest, t/m 11 juli.

09 jul

Zomervakantie Basisonderwijs, t/m
21 augustus.
Nationale Srebenica Herderking.

11 jul
12 jul

10.00

17 jul
20 jul
Datum

Tijd

22 mei
26 mei
27 mei

15.30

27 mei

19.4522.00
09.30

29 mei
29 mei
01 jun
03 jun

14.00

19.00
09.3015.00
10.0012.00

05 jun
05 jun
08 jun

11.15

06 aug

19.00

Culturele Koffieochtend:
Willem van Hildegaersberch,
sprookspreker. Fonteinkerk.
Pinksteren.

05 okt

Tisja Beav (Joodse rouwdagen),
ook op 7 augustus.
Marktconcert
Prinsjesdag
Internationale dag van de Vrede,
Wereld Alzheimerdag.
Nationale Burendag.
Zondagavondconcert
Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), t/
m 27 september.
Dierendag, Herdenking Bijlmerramp Amsterdam.
Jom Kippoer (Joodse Verzoendag).
Nationale Ouderendag.

11.00

Marktconcert

10.00

15 jun

09.3015.00

19 jun

09.30

10.00

07 okt
12 okt

Bazaar

22 okt

Herfstvakantie, t/m 30 oktober.

23 okt

Nationale Bijbelzondag.

30 okt

Ingang Wintertijd.

31 okt

Reformatiedag.

01 nov
02 nov
09 nov
10 nov

24 dec

Allerheiligen.
Allerzielen.
Marktconcert
Dag van de Mantelzorg,
Herdenking Razzia Rotterdam
(1944) met beoogde onthulling van
monument op de Parkkade.
Sint Maarten.
Intocht Sinterklaas.
Zondagavondconcert
Wereld Aidsdag.
Sinterklaas.
Vrijwilligersdag,
Prinses Amalia wordt 19 jaar.
Internationale dag van de mensenrechten.
Marktconcert
Chanoeka (Joods lichtfeest), t/m
26 december.
Kerstvakantie, t/m 8 januari 2023

24 dec

Kerstavond.

25 dec

Kerstmis.

31 dec

Oudjaarsdag.

11.00

Kinderdienst.
11 nov
12 nov
26 nov
01 dec
05 dec
07 dec

Marktgesprek.
Geboorte van Johannes de Doper, zie artikel in OHN2022-04.
Nederlandse Veteranendag.

25 jun
09.30

26 jun
19.00
26 jun
01 jul
02 jul
03 jul

04 okt

Wereldvluchtelingendag.

24 jun

26 jun

24 sep
25 sep
26 sep

11.00

Vaderdag.

20 jun
22 jun

14 sep
20 sep
21 sep

Kinderdienst.

14 jun

19 jun

09.30

Marktgesprek.
Islamitisch Nieuwjaar.

H. Liduina van Schiedam.
Zie artikel in OHN2022-04.
Poëzieochtend.

14 jun

10.00

30 jul

09.30

12 jun

Herdenking MH17.

Activiteit (locatie is in Open
Hof tenzij anders vermeld)
Kliederkerk, geen kinderdienst.
Hemelvaartsdag.
Filmhuis: The woman in Gold
(De Gouden Dame).
Zie OHN2022-04.
Marriage Course online.
Zie artikel OHN2022-01.
Kinderdienst.
Taizéviering. Zie artikel in
OHN2022-04.
Bazaar

Marktconcert, met violiste
Godelieve van Zijl.
Zie artikel in OHN2022-04.
Kinderdienst.

11.00

Poëzieochtend.

Kinderdienst.

19.00

10 dec

Zomerconcert,
mmv Kindercantorij Open Hof,
Koor Hemelsbreed en het Trio
Lara, Linde en Fleur.
Zie artikel in OHN2022-04.
HH. Petrus en Paulus.
Zie artikel in OHN2022-04.
Keti Koti, Nationale Herdenking
Slavernijverleden.
Madurodam bestaat 70 jaar.

14 dec
19 dec

Kinderdienst, afsluiting seizoen.
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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

16

mei/juni 2022

Open Hof Nieuws

Open Hof Gemeenschap

Krimpen a/d IJssel

Overleden:

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

Rooms-Katholiek

22 mei

11.00 uur

19 april

Henricus Theodorus Maria Budel

82 jr.

26 mei

11.00 uur

25 april

Hendrika Allegonda BrouwerDelsol

79 jr.

29 mei

11.00 uur

05 juni

11.00 uur

12 juni

11.00 uur

18 juni

17.00 uur

19 juni

11.00 uur

26 juni

11.00 uur

03 juli

11.00 uur

Protestantse Kerk Nederland
Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met
de ledenadministratie
07 april

Elizabeth Jacomina Ros – Smit

84 jr.

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

Communieviering o.l.v. Parochianen.
J. de Lange, Eucharistieviering.
H. Flohr, Eucharistieviering.
Communieviering o.l.v. Parochianen.
G. Martens, Communieviering.
Mgr. Van den Hende,
Vormselviering. Centrale
viering in St. Joseph, Capelle.
H. Flohr, Eucharistieviering.
J. de Lange, Eucharistieviering.
Pastoraal team, Slotviering.
Centrale viering in
H. Maria Koningin kerk,
Krimpen.

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

Protestantse Kerk Nederland

Gedoopt:
Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met
de ledenadministratie
03 april

Nathan Dirk Franciscus, zoon van
Dik en Annerieke Heuvelman

Wij feliciteren hem, zijn ouders en familie
van harte en hopen hen nog vaak
in ons midden te zien.
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22 mei

09.30 uur

29 mei

09.30

05 juni

09.30 uur

12 juni

09.30 uur

18 juni

17.00 uur

19 juni

09.30 uur

26 juni

09.30 uur

03 juli

11.00 uur

Communieviering o.l.v. Parochianen.
H. Flohr, Eucharistieviering.
Communieviering o.l.v. Parochianen.
G. Martens, Communieviering.
Mgr. Van den Hende,
Vormselviering. Centrale
viering in St. Joseph, Capelle.
H. Flohr, Eucharistieviering.
J. de Lange, Eucharistieviering.
Pastoraal team, Slotviering.
Centrale viering in H. Maria Koningin kerk,
Krimpen.
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INHOUD

Capelle a/d IJssel
Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010 - 450 23 54

Als de apostelen

3

22 mei

11.00 uur

G. Martens, Communieviering.

Kinderdienst 09.30

4

26 mei

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

Filmhuis Open Hof 27 mei

4

29 mei

11.00 uur

Communieviering o.l.v. Paro-

03 juni

10.00 uur

De Roo, communieviering

Culturele koffieochtend

4/5

Taizéviering

5

Marktconcert 8 juni
Als de apostelen—vieringen

5

05 juni

11.00 uur

G. Martens, Communieviering.

5

12 juni

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

Zomerconcert26 JUNI

6

18 juni

17.00 uur

In memoriam Liesbeth Ros

Mgr. Van den Hende, Vormselviering. Centrale viering in

6

Lintjesregen

6

19 juni

11.00 uur

G. Martens, Communieviering.

Philo en goddelijke vergeving

7

26 juni

11.00 uur

Communieviering o.l.v. Paro-

Sacramentenenvieringen

7

01 juli

10.00 uur

De Roo, communieviering

In de marge

7/8

Mariamaand

03 juli

11.00 uur

8

Aktiviteiten gezocht

8

Pastoraal team, Slotviering.
Centrale viering in H. Maria
Koningin kerk, Krimpen.

Potdicht

9

Elk mens gaat dood

9

Dichterlijke woorden

10

22 mei

09.30 uur

G. Martens,

Oekrainsche vluchtelingen

10

26 mei

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

10/11

29 mei

09.30 uur

Communieviering o.l.v.

05 juni

09.30 uur

G. Martens,

Bericht van de kerkrentmeesters

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

Die Schöpfung

11

RK koor Open Hof—45 jaar

11

Bijbelleesrooster

12

12 juni

09.30 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

Gastvoorgangers

12

Agenda Open Hof

18 juni

17.00 uur

13

Mgr. Van den Hende, Vormselviering. Centrale viering

Autovervoer

16

19 juni

09.30 uur

G. Martens,

Open Hof Gemeenschap

17

Vieringen in Krimpen a.d.IJssel en Lekkerkerk

26 juni

09.30 uur

Communieviering o.l.v.

17

Vieringen in Capelle a.d. IJssel en Nieuwerkerk
a.d. IJssel

18

03 juli

11.00 uur

Dienst in Hillegondakerk, Hillegersberg

18

Pastoraal team, Slotviering.
Centrale viering in
H. Maria Koningin kerk,
Krimpen.

Diensten in Open Hof

19

Vieringen in Alexanderpolder

19

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

19 juni

11.30 uur

Mw. Maya Walburg,
jeugddienst

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

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

G.A. Koelman.

De Vijf Havens

10.30 uur

R-K

M. van der Put, Woord- en Communieviering.

Open Hof

11.15 uur

R-K

H. Flohr, Eucharistieviering. Eerste H. Communie.

23 mei

Open Hof

09.00 uur

R-K

G. Martens, Ochtendviering.

26 mei

Open Hof

11.15 uur

Oec.

J. Korf en G. Martens. Hemelvaart.

29 mei

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

D. Pranger.

11.15 uur

R-K

F.L. Martens, Woord- en Communieviering.

19.00 uur

Oec.

Taizéviering.

30 mei

Open Hof

09.00 uur

R-K

J. de Lange, Ochtendviering.

05 juni

Open Hof

11.15 uur

Oec.

06 juni

Open Hof

09.00 uur

R-K

Huub Flohr + Prot. Voorganger. Pinksteren.
M.m.v. Open Hof Cantorij.
J. de Lange, Ochtendviering.

12 juni

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

J.G. Amesz.

De Vijf Havens

10.13 uur

Prot.

R. van Halsema.

Open Hof

11.15 uur

R-K

F.L. Martens en M. Weevers, Communieviering.

13 juni

Open Hof

09.00 uur

R-K

G. Martens, Ochtendviering.

18 juni

St. Josephkerk

17.00 uur

R-K

19 juni

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

Mgr. Van den Hende, Vormselviering.
Centrale viering in St. Joseph, Capelle.
J.P. Molenaar. Vluchtelingenzondag.

11.15 uur

R-K

J. de Lange, Eucharistieviering.

20 juni

Open Hof

09.00 uur

R-K

J. de Lange, Ochtendviering.

26 juni

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

F.J. Timmers, HA. M.m.v. Oec. Seniorenkoor Open Hof.

De Vijf Havens

10.30 uur

R-K

M. van der Put, Woord- en Communieviering.

Open Hof

11.15 uur

R-K

H. Flohr, Eucharistieviering.

27 juni

Open Hof

09.00 uur

R-K

G. Martens, Ochtendviering.

03 juli

Open Hof

09.30 uur *

Prot.

W. in ‘t Hout, m.m.v. Open Hof Cantorij.

11.00 uur

R-K

04 juli

H. Maria
Koninginkerk
Open Hof

09.00 uur

R-K

Pastoraal team, Slotviering.
Centrale viering in H. Maria Koningin kerk, Krimpen.
Ochtendviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 13
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 12
De diensten in Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg
vindt u op pagina 17/18

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

22 mei

09.45 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

26 mei

09.45 uur

G. Martens, Communieviering.

29 mei

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistieviering. Eerste H. Communie. M.m.v. RK-Koor.

05 juni

09.45 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

12 juni

09.45 uur

Communieviering o.l.v. Parochianen.

18 juni

17.00 uur

Mgr. Van den Hende, Vormselviering. Centrale viering in St. Joseph, Capelle.

19 juni

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistieviering.

26 juni

09.45 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.

03 juli

11.00 uur

Pastoraal team, Slotviering. Centrale viering in H. Maria Koningin kerk, Krimpen.
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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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