
WEEKBULLETIN  van de gezamenlijke kerken  

Jaargang 49 nr.25 zondag 19 juni 2022.                  
    
   

Dienst/Viering 19 juni                            
Open Hof Prot. 09.30 u. J.P.Molenaar. Vluchtelingenzondag. Ouderling van dienst I.Taapke. Kinderdienst.   
                                                                                                                                                  Live en via KerkTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                       Collecte: 1e  bc. Vluchtelingenwerk Ommoord/Zevenkamp  2e Erediensten en Pastoraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      R.K. 11.15 u.  J.de Lange. Eucharistieviering. Live en via KerkTV  

Dienst/Viering  20 juni 
Open Hof      R.K.  09.00 u. J.de Lange 

Dienst/Viering 26 juni                      
Open Hof Prot. 09.30 u. F.J.Timmers HA. Ouderling van dienst C.Doornhein. Oec. Seniorenkoor Open Hof.                            
                                                                                                                          Kinderdienst.  Live en via KerkTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                  Collecte: 1e Binnenlands Diaconaat  2e Erediensten en Pastoraat  3e avondmaalscollecte.  

                      R.K. 11.15 u.  H. Flohr. Eucharistieviering. Live en via KerkTV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                .                                                                                                                                                                                                                                                               

Overige Diensten/Vieringen: Raadpleeg Open Hof Nieuws, www.christoffelparochie.nl of www.openhof-ommoord.nl

Collecte in de dienst van half 10 | Vluchtelingenopvang Ommoord - Zevenkamp 
Sinds 1994 steunt Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) vluchtelingen bij het thuisraken in hun 
nieuwe omgeving. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning die van de gemeente een woning 
hebben gekregen in onze wijken. De vrijwilligers van VOZ helpen met bijvoorbeeld aanvragen of wijzigen van 
toeslagen, betalingsregelingen vanwege terugvorderingen of verlengingen van verblijfsvergunningen.  De 
tweede collecte is bestemd voor de instandhouding Eredienst en pastoraat. Nu de Corona maatregelen zijn 
opgeheven, wordt er na de dienst ook bij de uitgang gecollecteerd.  U kunt uw bijdrage storten op bankrekening 
NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord. De opbrengst wordt evenredig verdeeld 
over de collectedoelen, tenzij u een andere instructie bij de overboeking vermeldt.   

~~~~~~~~~~~~ 

Vluchtelingenzondag 19 juni 2022 
In 2000 werd 20 juni door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. 
Wereldwijd is er jaarlijks publiciteit over het lot van vluchtelingen.  
Zondag 19 juni wordt in de vieringen in onze parochie aandacht besteed aan de situatie van vluchtelingen in 
onze directe omgeving en verder weg. Het thema is ‘Jezus is gastheer voor iedereen’. De lezingen, liederen en 
overweging zijn afgestemd op dit thema. Jezus gastvrijheid betrof niet alleen zijn naasten, familie en bekenden. 
Zijn onvoorwaardelijke aandacht ging ook uit naar armen, daklozen, tollenaars en outcasts. 
Kunnen wij, als wij in Zijn voetspoor treden, ook gastvrij openstaan voor iedereen en een stapje verder gaan 
dan we gewoonlijk doen? De extra-collecte op deze zondag is voor Cordaid/Caritas Oekraïne. Ondanks 
gevaren gaat Caritas Oekraïne door te zorgen dat mensen genoeg voedsel en water hebben in hun 
schuilkelders en vangen ontheemden en vluchtelingen op. U kunt doneren bij de extra-collecte tijdens de 
viering, of uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL57 INGB 0000 0009 34 t.n.v Cordaid, Den Haag 
o.v.v. noodhulp Caritas Oekraïne. 

~~~~~~~~~~~~ 

Uitnodiging 

De Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand  organiseert op maandag 20 juni een midzomer bijeenkomst 
voor alle aangesloten wijkgemeenten. U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Goede Herderkerk, Kastanjeplein 
28,  Rotterdam Schiebroek. De afgelopen twee jaar was een nieuwjaarsbijeenkomst niet mogelijk vanwege 
corona. Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om elkaar weer uitgebreid te ontmoeten. Naast de ontmoeting 
is er muziek en gaan we met elkaar in gesprek over de internationale kerken in Rotterdam. Wat kunnen 
christenen met een niet-westerse achtergrond voor ons betekenen?  Hoe kunnen wij van betekenis zijn voor 
hen? Karin de Schipper, directeur van SKIN Rotterdam, zal ervaringen delen en ons met een aantal vragen aan 
het denken zetten. Na afloop van het programma is er gelegenheid tot verdere ontmoeting met een hapje en 
een drankje. 

~~~~~~~~~~~~ 

Verslag PKN-gemeentevergadering 
Zondag 22 mei vond de gemeentevergadering plaats. De beroepingscommissie en de kerkenraad vroegen de 
aanwezigen een enquête in te vullen. Met de informatie uit deze enquête hopen we verder te kunnen met de 
beroepingsprocedure. We bleken namelijk het spreekwoordelijke schaap met vijf poten te vragen. En dat 
kunnen we een nieuwe predikant niet aandoen natuurlijk. De uitslag van deze enquête kunt u lezen op de 
website. Veel dank voor al uw opmerkingen, u heeft ons er enorm mee geholpen. Beroepingscommissie 

~~~~~~~~~~~~ 

http://www.christoffelparochie.nl/
http://www.openhof-ommoord.nl/


Marktgesprek: Ben ik de enige? 
Je hoort het weleens zeggen: ieder mens is uniek. Dat is waar, maar aan de andere kant zijn er ook veel 
overeenkomsten en zorgt dat weer niet voor de neiging om je van anderen te onderscheiden. Soms is ‘uniform’ 
noodzaak met kleine onderscheidingen, zoals in het leger of bij een sportploeg. Je kan er ook van houden om 
niet te veel op te vallen en op te gaan in de massa. In alle bescheidenheid kan je toch bijzonder zijn. Zo zijn er 
veel soorten mensen. Zelfs bij de goden kom je dat tegen. In de Bijbel horen we van die Ene! 
Het is dit onderwerp dat centraal staat in ons Marktgesprek van juni. Het maandblad Open Deur reikt ons de 
diverse aspecten aan om tot een gesprek te komen. U bent van harte welkom op woensdag 22 juni in Open 
Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.     Barend van Wijngaarden  

~~~~~~~~~~~~ 

                    Drie koren - Zomerconcert in Open Hof op 26 juni 
Op zondagavond 26 juni om 19.00 uur geeft de Kindercantorij Open Hof samen met Koor Hemelsbreed en het 
Trio LaraLindeFleur een gevarieerd en licht concert. Het thema is ‘Dieren en Dansen’. Muziek uit de 13e tot de 
21e eeuw, van Bartók tot Bløf (Dansen aan zee), van Elvis tot Emerald (Back it up!). Een ouderwets 
Zomerconcert, heerlijk dat dit weer kan na twee jaren zónder, komt allen! Pianist is Tim van Oijen, de muzikale 
leiding is in handen van Willem Blonk. De entree is ditmaal vrij, met een beroep op uw vrijgevigheid in de 
collecte. Zaal open: 18.30 u                

~~~~~~~~~~~~~~ 
Taizégebed 

Vrijdagavond 8 juli houden wij een Taizégebed in het Stiltecentrum van Open Hof. Iedereen die het fijn vind 
om mee te bidden is van harte welkom! We beginnen om 20.00 uur en drinken na afloop een kopje koffie/thee.  
                                                      Amalia, Bram, Marieke, Martine en Rianne 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Het mag weer dus we gaan weer!  Bedevaart Brielle en Kevelaer. 
Na twee jaar van lockdown en pandemie kunnen we dit jaar eindelijk weer op bedevaart! Pastor Flohr 
organiseert dit jaar op twee dinsdagen in augustus bedevaarten waar u van harte voor uitgenodigd wordt.  
Op dinsdag 9 augustus gaan we naar Brielle. Met een dagprogramma inclusief lunch eindigen we uiteindelijk 
bij het bedevaartsoord in Brielle. Dit jaar extra bijzonder omdat dit jaar precies 450 jaar geleden in Brielle 
negentien geestelijken hun leven gaven. Lees er meer over op onze website www.christoffelparochie.nl 
Op dinsdag 16 augustus gaan we naar Kevelaer. Ook deze bedevaart wordt u geheel verzorgd aangeboden 
met lunch en vervoer met de bus. Altijd al een keer willen gaan? U kunt zich nu al opgeven bij het secretariaat 
via secretariaat@christoffelparochie.nl of bel 010-3038871. In de kerken liggen ook intekenlijsten die u kunt 
invullen, ziet u ze niet? Vraag ernaar bij een vrijwilliger. De bedevaarten kunnen alleen doorgaan met 
voldoende aanmeldingen dus wees er snel bij! Iedereen is welkom, dus neem vooral uw (klein)kinderen 
vrienden of kennissen mee! Binnenkort volgt er meer informatie over het programma, de tijden en de kosten. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Week bulletin als eerste lezen? 
Veel mensen weten niet dat het weekbulletin op woensdag  naar u gemaild kan worden als u zich hebt 
ingeschreven. Hoe werkt dat? U gaat naar de website van Open Hof : https://www.openhof-ommoord.nl/ 
- dan onder het kopje actueel staat als eerste het weekbulletin.. Als u dit aanklikt ziet u de mogelijkheid om u 
zelf op te geven om het week bulletin online te ontvangen. U leest het als eerste en bespaart ook papier 
hiermee.                                                                                        Redactie Weekbulletin – Egbert van Rossum   
 
 

De telefoonpost is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 11.30 uur. tel. nr.: 06-21547020 
Doorgeven van kerkelijke boodschappen voor RK: 
Zoals opgave van doop, huwelijk enz. naar secretariaat@christoffelparochie.nl.  
Bij acute pastorale zorg en het melden van overlijden telefoonnummer 06-13803332 
Doorgeven kerkelijke boodschappen voor de PKN: 
Zoals doop, huwelijk en uitvaarten kunnen worden doorgegeven aan de scriba Aria van Ballegoie via tel. 010 – 
4552261 of scriba-openhof@live.nl 

Stichting Werkgroep Zonder Naam: NL96 INGB 0007 6094 94 t.b.v. de armoedebestrijding.  

Vertrouwenspersoon: Claus Weggeman; Renske Polhuys. Tel. secr. 06 12053805.  
Email: werkgroepzn@gmail.com;  Levensmiddelen kunt u afgeven bij de telefoonpost.  

Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp. Contactpersoon: Paul Bergmans, tel. 010 220 34 91,ripa@planet.nl 
Voor ons Noodfonds: NL44 INGB 0008 2868 11, t.n.v. Steunpunt VOZ o.v.v. noodfonds                                      .                                    

Mededelingen voor het weekbulletin van 26 juni inleveren in een Word document – als bijlage - voor 
woensdag 22 juni 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                   
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