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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 1536 7135

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
2022-06 dient uiterlijk donderdag
4 augustus 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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Deo Vacare

Onder al die vragen schuilt ook de meest wezenlijke
vraag: ben ik bezig met wat God van mij vraagt. Voor

Tijdens een vergadering over de toekomst van onze

mensen van de 21ste eeuw is dat misschien een te

parochie kwam de vraag naar voren wat de pastores

grote vraag, maar ik stel ze toch: zijn wij bezig met

nu eigenlijk de hele dag doen.

wat God van ons vraagt?

Ik dacht direct bij mezelf: Deo vacare. Dat is: vrij zijn

Een gemakkelijk antwoord op die vraag is er natuurlijk

voor God.

niet. Pastores en monniken zijn er mee bezig, maar
het is niet alleen hun taak. Alle gelovigen zijn geroepen om zich met die vraag bezig te houden. De beslommeringen van de dag houden ons niet zelden
weg bij die vraag. Hopelijk biedt de vakantietijd toch

de mogelijkheid om even stil te staan bij die vraag:
waar zijn we mee bezig en is dat waarmee we bezig
zijn zinvol?
Een goede vakantie wensen we u allen toe.
Pastor Joost de Lange
Boven de ingang van de benedictijnerabdij in Egmond
staat het in steen gebeiteld: Deo vacare. Vrij zijn voor

PS: op wat wij pastores doen kom ik zeker nog terug!

God.
Betekent zulks dat de pastores en de monniken de

hele dag niets doen en uit hun neus zitten te eten? In
geen geval! Het woord van de apostel Paulus ligt hen
na aan het hart: ”Wie niet werkt, zal niet eten” (2 Thessalonicenzen 3, 10).
De vakantietijd staat voor de deur en ons woord vakantie is afgeleid van dat Latijnse woord vacare, het
geen ‘vrij zijn’ betekent. Nu kun je je vakantie heel actief invullen en van alles en nog wat ondernemen op
sportief gebied, of van hot naar her hollen tussen aller-

lei bezienswaardigheden.
Vakantie is eigenlijk bedoeld om even afstand te ne-

Noteer in uw agenda:

men van je dagelijkse doen en echt vrij te zijn. Vakantie is in die zin ook een tijd van beschouwing: Waar

In verband met het 40-jarig jubileum van

ben ik mee bezig? Is dat de moeite waard? Zou het

Willem Blonk op 28 augustus a.s., zijn de

anders kunnen?

Kerkenraad en het Parochiebestuur overeengekomen om op die zondag voor één
keer te wisselen.
Noteer daarom in uw agenda:

De RK Viering begint op 28 augustus
om 09.30!
De PKN viering begint om 11.15 uur!
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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

Ze moeten vluchten voor hun leven. Ze besluiten,
verkleed als vrouw, mee te reizen met een damesband
die op weg is naar Florida. Dit heeft natuurlijk veel
hilarische situaties tot gevolg. Een echt mooie zomerfilm met Marilyn Monroe en Tony Curtis.

Deze keer is er niet veel nieuws. De zomervakantie
staat voor de deur. Er is dan geen kinderdienst.
Wij wensen iedereen een prachtige, mooie en zonnige
vakantie.

Regisseur: Billy Wilder Tijdsduur: 120 minuten.

Zondag 28 augustus is de eerste kinderdienst na
de zomervakantie en staan we weer klaar om alle
kinderen met open armen te ontvangen. Alle ouders
krijgen een rooster wanneer er tot en met december
kinderdienst is. Ook op het mededelingenbord in de
garderobe hangt een rooster. De agenda in Open Hof
Nieuws en op de website geven ook de data van de
kinderdienst.
Genoeg plekken dus waar iedereen kan lezen wanneer er kinderdienst is.
Nogmaals iedereen veel plezier en de hartelijke
groeten ook namens Tinie, Amalia, Annerieke, Karen,
Anneke
~~~~~~~~~~~~~~

Op vrijdag 29 juli 2022 om 14.00 uur hebben we de
volgende film gepland:
Medicins de Campagne (plattelandsartsen)

Filmhuis Open Hof
(Zin in Film)

Op vrijdag 15 juli 2022 om 14.00 uur hebben we de
volgende film gepland:
Some like it hot

Jean-Pierre is een huisarts van de oude stempel met
een drukke praktijk op het Franse platteland.
Zeven dagen per week kunnen zijn patiënten op hem
rekenen. Hij luistert, verzorgt en stelt gerust.

We hebben dit keer een mooie klassieker uit 1959 in
het programma opgenomen. Het is Chicago, 1929.
Het is de tijd van de doorlegging van Amerika en de
maffia. De muzikanten Joe en Jerry zijn onbedoeld
getuige van een afrekening door de maffia.
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Wanneer bij Jean-Pierre kanker wordt geconstateerd,
is rustiger aan doen dan ook geen optie. Ondanks dat
stuurt men een vervanger naar de praktijk. Nathalie is
nog maar net begonnen als arts en niet gewend aan
het dorpse leven. Ze wordt door Jean-Pierre dan ook
behoorlijk op de proef gesteld. Maar Nathalie laat zich
niet kennen en gaandeweg weet ze de harten van de
dorpsbewoners voor zich te winnen. En dat van JeanPierre die niet anders kan dan toegeven dat ook hij
vervangbaar is.
Regisseur: Thomas Lifti Tijdsduur: 102 minuten
Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water
of koffie/thee.

Denk daarbij maar eens aan de Waddeneilanden, de
duinen langs de kustlijn van Nederland en de
prachtige bossen in vrijwel iedere provincie. Maar ook
de Veluwe, de Betuwe of Zuid-Limburg met zijn zeer
rijke alsook bijzondere (zeer zeldzame) flora.

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.

En wat dacht u van de heidelandschappen in ons
land die veel meer te bieden hebben dan alleen
heideplanten. Heel veel gebieden in Nederland zijn
echt heel mooi en vaak ook heel dichtbij, en vooral…
zo gemakkelijk bereikbaar.

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.

Deze lezing neemt u mee naar tal van prachtige plekken in heel Nederland en toont u beelden van de
meest schitterende landschappen, de vaak bijzondere en soms zeer zeldzame flora en een grote variatie
aan fauna. Dieren waarvan de meeste mensen niet
weten dat die ook in ons land voorkomen, planten,
vooral de orchideeën, die de meeste mensen nog
nooit in het wild gezien hebben en landschappen om
bij weg te dromen. Kortom een lezing voor mensen
die van natuur houden, met schitterend beeldmateriaal.

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

Henk en Francien Teunisse
Anneke en Barend van Wijngaarden

Bazaar in de zomermaanden

U bent van harte welkom!

In de zomermaanden juli en augustus kunnen we,
doordat veel medewerkers zelf vakantie vieren, minder
bazaars organiseren.

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

Er is daarom alleen een bazaar op de derde woensdag van de maand. Dus op 20 juli en op 17 augustus.
In juli en augustus kunnen er alleen op 19 juli en 16
augustus goederen aangenomen worden.

Tijd:

Vrijdag 5 augustus 2022 van 10 - 12 uur

Plaats:

Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam

Onderwerp: Natuur in eigen land
Namens de commissie,
Marijke Kwant

Heb je veel spullen en kunt u die data niet, dan kunt u
altijd bellen naar
010 421 25 77 of 06 1482 7990. Misschien is het
mogelijk om dan een ander moment in te plannen.

Vrijwilligersfeest

Ter herinnering nog even alle bazaardata voor de rest
van 2022:

Na 2 jaar is het dan eindelijk zover:
we mogen/kunnen weer een feest voor alle vrijwilligers in Open Hof organiseren!
En dat werd hoogtijd want onze vrijwilligers, waar we
er heel veel van hebben, hebben het verdiend!
Als vrijwilliger kunt u zaterdagmiddag/avond 15 oktober 2022 in ieder geval vast in uw agenda noteren.
Aan het programma voor die dag wordt nog gewerkt.

20 juli, 17 augustus, 7 en 21 september,
5 en 19 oktober, 2 en 16 november,
7 en 21 december.
De bazaarcommissie
Centina van Driel

Culturele Koffieochtend

Wie is er welkom?
Alle vrijwilligers van Open Hof. Of u nu op woensdag
meewerkt aan de bazaar, zondagochtend koffie inschenkt of thuis helpt de dienst voor te bereiden; dan
hoort u tot onze doelgroep van vrijwilligers.

Leo Brand met: Natuur in eigen land
Vrijdag 5 augustus 2022 wordt er in de Fonteinkerk
weer een culturele koffieochtend gehouden.

Na de zomervakantie komen er op het buffet van de
keuken intekenlijsten te liggen waarop u uw naam
kunt invullen als u het feest wilt meemaken.

Leo Brand neemt ons dit keer mee op zoek naar de
mooie natuur in ons eigen land.
In ons eigen land zijn zeer rijke en vooral boeiende
landschappen te bewonderen met prachtige flora en
fauna.

Coördinatoren Oecumene Open Hof,
Joost Barendrecht/ Hans Schutte
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Het Dodenboek van Qenna

Verslag PKN-gemeentevergadering

Op 19 oktober om 20.00 uur organiseert de afdeling
Rotterdam van de Vereniging Ex Oriënte Lux een
lezing over het ‘Dodenboek van Qenna’.

Zondag 22 mei jl. vond een PKN-gemeentevergadering plaats in het kader van de beroeping van
een nieuwe predikant. 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 geen geschikte predikanten aan
te spreken.

Dr. D. Soliman, conservator van de afdeling Egyptologie van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden,
houdt deze lezing. Deze vindt plaats in het zalencentrum van Open Hof
De Egyptische dodenboeken bevatten rituelen, teksten, bezweringen, spreuken en gebeden die bedoeld
waren om de dode te helpen bij zijn tocht door het
hiernamaals. Een belangrijk onderdeel hiervan was
het laatste oordeel dat over de dode werd geveld. Als
zijn hart lichter was dan de veer van Maät (de godin
van orde en rechtvaardigheid) kon hij zijn reis naar het
paradijs voortzetten.

We vroegen onder andere wat u nu eigenlijk echt
belangrijk vindt aan een predikant. Moet deze oog
hebben voor vrijwilligers? Maatschappelijk betrokken
zijn? Om kunnen gaan met verschillende geloofsbelevingen? Ja natuurlijk, maar we vroegen aanwezigen
de drie belangrijkste kwaliteiten te kiezen.
Ook vroegen we hoe kerkdiensten eruit moeten zien,
waar een preek aan moet voldoen en waar de voorkeur naar uitgaat: een fulltime predikant, of een parttimer met een ouderen- of jongerenwerker? Met de
uitslag van deze enquête gaan we aan de slag. We
kunnen zo iets gerichter zoeken en doen dat ook
weer met veel plezier. Wie dat interessant vindt, kan
het verslag met de volledige uitslag van de enquête
lezen op de website:
https://www.openhof-ommoord.nl/wp/wp-content/
uploads/2022/06/hier.pdf

Rond 1275 werd handelaar Qenna in het Oude Egypte
begraven en kreeg een dodenboek mee. Dit dodenboek bevindt zich sedert 1835 in het museum voor
Oudheden te Leiden.
De lezing is gratis voor leden. Aan niet-leden wordt
een bijdrage van € 4 gevraagd.
Gaarne inschrijven per mail bastet7maal7@gmail.com
of telefonisch 010- 420 45 01
Lieke Peeters

Mensenkind

Tot slot vroegen we wat er eigenlijk zo fijn is aan onze
wijkgemeente. Daar kwamen veel mooie antwoorden
op: onze vrijwilligers, ons kerkgebouw, de betrokkenheid met de wijk, muziek! Veel om trots op te zijn.
Ook deze mooie woorden nemen we mee.

Mijn geloof bestaat uit twijfel,

Veel dank voor al uw antwoorden!
We gaan vol goede moed weer voor u aan de slag.

mijn kennis uit niets zeker weten.

De beroepingscommissie

Wat ik vandaag als goed ervaar,
kan ik morgen herroepen.
Mijn rust verandert in onrust,
maar ook andersom,
mijn onrust verandert in rust.
Zo ga ik mijn weg, onzeker,
vallen en opstaan.
Maar met Gods levensadem

Holde Gattin!

in mij en om mij heen.

Ik zweef er nóg van! Het bijna twee jaar uitgestelde
concert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
mijn cantorij. We zingen altijd kerkmuziek, in vele stijlen. Als het maar kwaliteit heeft. Maar voor deze bijzondere gelegenheid kozen we voor een groot avondvullend werk waar iedereen vrolijk van wordt: Die
Schöpfung, van Joseph Haydn. We hadden het in
maart 2020 al aardig in de grondverf, toen tante Corona om de hoek kwam kijken. Nu alles verversen en
mooi oppoetsen, dat lukte wel. Genieten. De afspraken met de solisten moesten gecheckt. De tenor kon
niet op de nieuwe datum, en tot mijn verbazing zei hij
dat hij toch eigenlijk liever de Jahreszeiten zingt.
Waarom dan? ‘Dan mag de tenor er met het meisje
vandoor!’ Hij zei dat echt zo!

Toch zekerheid . . . ?
Ik ben stof.
Ik leef van de WIND.
Ik ben Zijn kwetsbaar mensenkind!
Seya Leezer-Scholts
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Tja, in de Schöpfung is het wél de bas, die als Adam
een liefdesduet met Eva mag zingen!
Deze opmerking katapulteerde mij terug naar mijn jongensjaren. Ik studeerde aan de TH in Delft, het Conservatorium moest nog komen. Op ons studentendispuut kwam er een meisje bij, Judith. Sowieso al iets
bijzonders in zo’n mannenclubje, en ze hield nog van
zingen ook. Ze ging bij de plaatselijke oratoriumvereniging en natuurlijk liet ik me eenvoudig verleiden om
van mijn riante studiebeurs een kaartje voor Die
Schöpfung te kopen. Ik zat vooraan en herinner me
nog haarscherp mijn stijgende verbazing toen tegen
het einde Adam en Eva heel dichtbij mij een heet liefdesduet gingen zingen. Dit stond toch helemaal niet in
de Bijbel?
Van het zwaar gereformeerde platteland komend was
ik me net een beetje aan het losmaken van het Schepping-in-zes-dagen-geloof. Zonder overigens het Kind
met dat badwater weg te gooien. En dan die frivoliteit
van Haydn, dat geflirt van de bas en de sopraan op
het podium! Heerlijk om aan terug te denken, niet omdat het ‘wat werd’ met Judith, maar vooral omdat
Haydn met zijn lichtheid zo veel voor mij betekend
heeft. Ook in zijn symfonieën, die ik op mijn studentenkamertje graag draaide. Hij, die het begrip Divertimento zo’n mooie plek in de muziek gaf. In februari
2018 heb ik hem er aan zijn graf in Eisenstadt hartelijk
voor bedankt.
Nog even over dat duet. Waarom staat dit er nou in,
als een toetje, nog na de zevende dag: ‘Holde Gattin!
Dir zur Seite…’ beantwoord met ‘Teurer Gatte! Dir zur
Seite…’? Nou, in de 18e eeuw wisten ze ook al dat je
zonder liefde nergens bent. Liefde is het meeste.
De achtste dag moet komen (Lied 222 : 3)!

U moet zeker niet aarzelen om dit overzicht te openen
en uitvoerig te bestuderen. Heeft u geen mogelijkheid
om het overzicht via de website te bestuderen dan is
dat geen probleem want er zijn ook een aantal overzichten in de foldermolen geplaatst.
Als u interesse heeft in een bepaalde functie of meer
informatie wilt hebben neemt u dan s.v.p. contact op
met ondergetekende en/of de desbetreffende contactpersoon.
Wij hopen dat er mensen zijn die zich geroepen
voelen om een functie op zich te nemen zodat de
eerstvolgende versie van het overzicht aanzienlijk
korter zal zijn.
Joost Barendrecht

Solidariteitsheffing
of sigaar uit eigen doos

We schreven het al eerder, er komt weer een verrassings-cd, gratis voor alle leden van PKN Open Hof
Ommoord. De cd verschijnt mede in het kader van het
40-jarig jubileum van Willem Blonk dit jaar.
Hij zal met al zijn muzikale gaven een cd vol spelen
met muziek voor de Advents- en Kersttijd, op piano en
op het orgel van Open Hof.
Een tipje van de sluier … een eigentijds sfeervol Adventsstuk ‘Gabriel’s Message‘ voor orgel en piano,
met Cora Mulder op het orgel en Willem Blonk op de
vleugel. Speciaal voor deze cd geschreven pianostukken, een medley van melodieën uit de lichte muziek
o.a. ‘Happy Christmas’ en tot slot van Bach ‘Vom Himmel hoch‘, wat nog lang in de oren zal blijven klinken .

Willem Blonk

De oproep van vorige keer bracht al een mooi bedrag
op van € 2.292,00. Dat is samen met de € 750,00 die
de kerkenraad voor het jubileum beschikbaar heeft,
nog niet genoeg om de kosten’, die ca € 5.000,00
bedragen, te dekken.

Vacatures

Wij zijn nog steeds erg blij dat zo veel mensen bereid
zijn om vrijwilligersactiviteiten in onze Open Hof
Ommoord op te pakken. Alleen met hulp van vrijwilligers, die bereid zijn om een deel van hun kostbare
vrije tijd in onze Open Hof te steken, kunnen wij alles
draaiende houden. Helaas moeten sommige vrijwilligers, om diverse redenen, na verloop van tijd afhaken. Dit betekent dat wij nog steeds op zoek zijn naar
vrijwilligers.

Misschien is u de oproep ontgaan of misschien kunt u
iets meer geven, zodat de cd gratis kan blijven voor de
ca 600 adressen van onze gemeente.
Als kerkrentmeesters staan we van harte achter dit
initiatief en roepen op tot steun!
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL95 RABO
0362 1027 40 t.n.v. Protestantse gemeente Noordrand, wijkgemeente Open Hof, onder vermelding
jubileum-cd.

Deze keer willen wij de nadruk leggen op de vacature
van buffetmedewerkers voor de avond:

Buffetmedewerkers voor de avond
De avonden van maandag t/m vrijdag schenk je koffie/
thee voor bezoekers in Open Hof. Je heet mensen
welkom en wijst hen, indien nodig, de juiste zaal. Er is
een ervaren kracht die je inwerkt en wegwijs maakt.
Over het algemeen ben je eens in de vier weken aan
de beurt op één van de avonden.

Zo kunnen we dit cadeautje aan onszelf en aan de
jubilaris, zonder te veel druk op onze financiën,
mogelijk maken.
Namens de kerkrentmeesters
Lenie Mulder

Als u interesse heeft in deze functie of meer informatie
wilt hebben neemt u dan s.v.p. contact op met:

PKN en Oecumenisch documenten

Beheer: Martine Zuidervaart en Marieke Groeneweg

Waarschijnlijk is het niet bij iedereen bekend dat er
de afgelopen jaren diverse PKN en Oecumenische
documenten zijn opgesteld.

010 421 14 76, zaalhuuroh@gmail.com
Naast deze specifieke vacature zijn er nog andere
vacatures waar u wellicht meer interesse in heeft.
Regelmatig wordt het vacature overzicht bijgewerkt
en aansluitend wordt de nieuwe versie op onze website www.openhof-ommoord.nl geplaatst, waar u het
overzicht kunt vinden onder het kopje
“Organisatie – Actuele vacatures”.

Het PKN protocol “Eredienst in Open Hof Ommoord”
en het Oecumenische protocol “Taken en afspraken
Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord” zijn twee
willekeurige voorbeelden.
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Bent uw benieuwd welke documenten er nog meer
zijn beschreven, aarzelt u dan niet om de documenten, die op de website www.openhof-ommoord.nl zijn
geplaatst, te openen en in te kijken.

Kruis

Op de website zijn de documenten te vinden onder het
kopje “Organisatie – PKN documenten en Oec. documenten”.

Theo liet heel trots zien dat hij de vingers van het corpus had gerepareerd, maar toch wilde niemand het
hebben.

Joost Barendrecht

Ik zei: “Toch mooi voor in de pastoreskamer”, maar
daar hing er al een… dan in de protestantse pastores
kamer? Een van de voorgangers kwam erbij en zei:
“daar ga ik mij hard voor maken.”

Een paar weken geleden was ik als “gids” in Open
Hof toen Theo Roelofs binnenkwam met een groot
kruis afkomstig uit het huis van Gerrit Toussaint.

Lieve breiers en hakers

Tja, zo begin ik mijn stukjes in ons kerkeblad wel altijd,
maar er zijn ook nog andere mensen die ons project
een warm hart toedragen.

’s Zondagsmorgens hoorde ik tot mijn ontsteltenis, dat
iemand het corpus met geweld van het kruis had
gehaald. Helaas, nu ligt het lege kruis in een kast. Ik
vraag mij af of diegene, die dit heeft gedaan, ook het
lege kruis komt ophalen?

Onlangs bijvoorbeeld werd ik gebeld door een mevrouw die vanwege haar leeftijd niet meer in staat is
haar handige handjes te gebruiken voor ons project,
maar die nog heel veel wol in voorraad had die ze aan
ons doel wilde schenken.

Zou Gerrit van bovenaf erom glimlachen? Ik in ieder
geval niet.
Mieke Nuijten

Natuurlijk wilde ik die graag ophalen en heb die inmiddels aan enkele veelbreiers in Zevenkamp kunnen
doorgeven.

Dichterlijke woorden

Het doet me zo goed dat mijn warme kelder weer redelijk vol ligt met uw werk en dat ik dit binnenkort kan
gaan afgeven bij het verzamelpunt van project Spoetnik in Vlaardingen.

Aan een vriend

Nogmaals heel hartelijk dank.

Ach, laten wij geen ogenblik bederven

Els Cornax
ecornax@hotmail.com
of tussen 10.00 uur en 22.00 uur 010 421 14 36

voor wie van ons het eerst zal moeten sterven,
en laten wij ook nimmer praten
van alles wat wij huichelden en haatten.
Zolang een vlerkgespreide leeuwerik blijft zingen
vergeeft zijn God ons al wat wij begingen,
zolang wij kersenbomen zacht in bloei zien staan
dan hebben wij nog niemand kwaad gedaan.
Ach, laten wij het leed dat men ons deed, vergeten,
God zal het allemaal wel weten,
en laten we geen ogenblik bederven

voor wie van ons het eerst zal moeten sterven.
Leo Vroman (1915-2014)
Bijna een eeuw heeft Leo Vroman geleefd. Vanwege
zijn Joodse achtergrond vluchtte hij in 1940 naar Indië
maar kwam daar in de Jappenkampen terecht. Hij
overleefde die ternauwernood! Na de oorlog vond hij
zijn verloofde terug! Als wetenschapper leefde hij in
de Verenigde Staten, waar hij zich bezig hield met
kennis van het bloed. Wel bleef hij in het Nederlands
gedichten schrijven, zoals het bovenstaande.
Er spreekt een bezonkenheid uit, een mildheid na een
leven vol schokkende ervaringen. Laten we ‘alles wat
wij huichelden en haatten’ achter ons laten nu wij aan
het eind van ons leven zijn gekomen.
Let op de leeuwerik en kersenboom en een mildheid
komt over je. Laat los wat je leed bezorgd heeft en
verdoe je tijd daar niet mee. Het maakt niet uit wie het
eerst zal sterven, ‘God zal het allemaal wel weten’.
Met zo’n diep vertrouwen en genietend van de
‘vlerkgespreide leeuwerik’ en ‘de kersenbomen zacht
in bloei’ is de levensavond de moeite waard.
Barend van Wijngaarden
8

juli/augustus 2022

Open Hof Nieuws

In de marge

Misschien heeft de ernst ook wel te maken met hoe je
opgevoed bent met de verhalen. ‘De woorden van de
Heer leken soms taai als leer’. En die leer hoorde erbij
via de catechismus. Soms wordt er gespeeld met de
woorden, zoals bij de torenbouw van Babel (Genesis
11). De mensen zeggen: ‘Welaan, laten wij stenen
bakken’ en ‘welaan, laten we een stad met een toren
bouwen tot in de hemel om onze macht te tonen.
Waarop God zegt: ‘Welaan, laten we hun taal verwarren, zodat ze elkaar niet langer verstaan’. Welaan,
daar kan je ook humor in zien, naast de ernst. Want op
wat voor manier zijn de mensen niet aan de gang met
de schepping!

Tijdens een van onze marktgesprekken kwam via het
blad ‘Open Deur’ de vraag aan de orde of de kerk een
plaats is om te lachen. Kerk, geloof, lachen, voor ons
is dat doorgaans geen vanzelfsprekende combinatie.
Het gaat om ernstige zaken als eeuwigheid en zonde
en dan valt er weinig te lachen. Of is dat misschien
wat te somber gezien? Het hangt ook wel af van de
geloofsgroep waartoe je behoort. Zo kom je op de
Lijnbaan weleens een groep tegen die zingt en lacht
en in de handen klapt. Voor anderen is dat absoluut
een verkeerde houding, zeker als je gewend bent om
‘in het zwart ter kerke te schrijden’. Maar het kan ook
afwisselen. De sfeer met Goede Vrijdag is heel anders
dan bij een carnavals mis, een doopdienst is heel anders dan een uitvaart. Een gevoelig onderwerp en de
opvatting kan per persoon verschillen.

Tot slot nog wat Joodse humor: ‘Het leven is het beste
koopje; je krijgt het immers voor niets’.
Barend van Wijngaarden

Gastvoorgangers

De Paaslach

Ds. M. Doolaard was van 1999 tot 2007 predikant in
de Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Zij is m.i.v. 1 juni
2007 met vervroegd emeritaat gegaan, maar blijft nog
wel als gastpredikant in diensten voorgaan.

In de late middeleeuwen ontstond een gewoonte om
de vreugde van Pasen echt om te zetten in vrolijkheid.
De duivel was verslagen en dan hoef je toch niet somber te zijn! De priester vertelde een grap en dan maar
hopen dat die om te lachen was. De ‘risus paschalis’
volgens de officiële kerktaal. Maar ja, niet iedereen
kan een goede grap vertellen en het gevoel voor humor is niet bij iedereen hetzelfde. Dat laatste maakt
het wel lastig. Volgens sommigen had lachen iets ongecontroleerds en het werd verbonden met het lagere
en dierlijke in de mens. Toch staat er in Psalm 2: ‘Die
troont in de hemel, Hij lacht’. Zou Jezus ooit gelachen
hebben? Mag je met Pasen de dood uitlachen? Het is
een oude traditie dat er met Pasen niet geknield hoeft
te worden: ’de opstanding van Christus mag ons recht
doen staan’.

Ds. B.J.S. (Bert Jan) Jonker is afgestudeerd aan de
pedagogische academie Jan van Nassau in Utrecht en
daarna aan de protestantse theologische faculteit in
Brussel. Hij heeft gestaan in de gemeente Cuijk, Grave
en Gennep daarna in Nieuw Helvoet en vervolgens in
Barendrecht.
Daarnaast was hij jarenlang docent godsdienst aan de
Nijmeegse Scholengemeenschap, aan het Angelus
Merula in Hellevoetsluis en het Zandvliet college in
Den Haag. In 2006 ging Bert Jan Jonker met emeritaat. Nu is hij vooral violist bij een tweetal symfonieorkesten.

Die grap was meer een gewoonte dan een officieel
voorschrift. Er verschenen boekjes als hulp voor de
priesters, zoals ‘De welgevulde wijnkelder’. Helaas
waren de verhalen vaak nogal platvloers en krenkend.
Voor de kerkhervormers in de zestiende eeuw een
reden om dit gebruik af te schaffen. In de RK kerk
heeft dit gebruik nog eeuwen een rol gespeeld totdat
het in de 19e eeuw verboden werd. De kerkelijke leiding nam meer afstand van volkse gebruiken en bovendien groeide ‘het streven naar een uniforme en
strak geregelde liturgie’. Aan het eind van de vorige
eeuw ontstond er weer een neiging om rond carnaval
bijv. een humoristische preek te houden.

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.
Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven
en/of Vergelden’ bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.
Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende
gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente
Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te
denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de
schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk.

Humor
Een vrolijke noot hoeft niet negatief te zijn. Het kan
een uiting zijn van levensvreugde, door alle tranen
heen. De Duitse dichter Bierbaum merkt op: ‘Humor is
als je, ondanks alles, toch lacht’. Niet dat de pijnlijke
en duistere kanten en de kwetsbaarheid van het leven
ontkend worden, maar humor kan je er wel bovenuit
tillen. De protestantse theoloog Miskotte merkte op:
‘Altijd is geloof een lach van vertrouwen die zich uit de
lach van de vertwijfeling wonderbaarlijk omhoog tilt’.

Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël. Verder is Anja de oma van Ezmir.
Jurek Woller is pionier bij Noorderlicht Oranjekerk. Hij
studeerde Technische Bedrijfskunde in Groningen en
werkte vervolgens tien jaar bij Unilever, voornamelijk
bij Research & Development in Vlaardingen als technisch projectleider.

In de dagelijks praktijk van vroeger had men het wel
over de ‘roomse blijheid’ tegenover de protestantse
ernst en degelijkheid. ‘De lachende kerk’ van Fons
Jansen blijft in de herinnering iets om met weemoed
aan terug te denken. Zelfs bij protestanten kon er wel
een lachje af, temeer daar in beide kerken ook overeenkomsten waren, zoals de lezingen, de collecte en
het plaatsengeld.

Sinds 2019 werkt hij voor Noorderlicht en studeert hij
theologie aan de PThU in Amsterdam (master Gemeentepredikant).
Hij is getrouwd met Aafke en vader van Philip en
Nathan.
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Datum

Tijd

09 juli
09 juli
11 juli
12 juli
15 juli
17 juli
20 juli
20 juli
29 juli

10.00
14.00
10.00
14.00

30 juli
06 aug

09 aug
17 aug
28 aug
07 sep
13 sep
14 sep
19 sep
20 sep
21 sep
21 sep
24 sep
25 sep
26 sep
30 sep

10.00
09.30
10.00
11.00
20.00

10.00
19.00

14.00

04 okt
05 okt
05 okt
07 okt
12 okt
15 okt

11.00

19 okt
19 okt
20.00
22 okt
23 okt
28 okt
30 okt
31 okt

14.00

Open Hof Nieuws

Activiteit (locatie is in Open
Hof tenzij anders vermeld)
Offerfeest, t/m 11 juli.
Zomervakantie Basisonderwijs,
t/m 21 augustus.
Nationale Srebenica
Herdenking.
Poëzieochtend.
Filmhuis: ‘Some like it hot’.
Zie artikel in OHN2022-05.
Herdenking MH17.
Marktgesprek.
Bazaar
Filmhuis: ‘Medicins de Campagne’. Zie artikel in OHN2022-05.
Islamitisch Nieuwjaar.
Tisja Beav (Joodse rouwdagen),
ook op 7 augustus.
Poëzieochtend.
Bazaar
Eerste kinderdienst na de
zomervakantie
Bazaar
Poëzieochtend.
Marktconcert
Leerhuis
Prinsjesdag
Internationale dag van de
Vrede, Wereld Alzheimerdag.
Marktgesprek
Nationale Burendag.
Zondagavondconcert
Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), t/m 27 september.
Filmhuis:
‘De beentjes van St. Hildegard’.
Dierendag, Herdenking
Bijlmerramp Amsterdam.
Jom Kippoer
(Joodse Verzoendag).
Bazaar
Nationale Ouderendag.
Marktconcert
Open Hof Vrijwilligersfeest.
Nadere informatie volgt!
Bazaar
Lezing ‘Het dodenboek van
Qenna’. Georganiseerd door
Ex Oriënte Lux.
Zie artikel in OHN2022-05.
Herfstvakantie, t/m 30 oktober.
Nationale Bijbelzondag.
Filmhuis: ‘Ballon’
Ingang Wintertijd.
Reformatiedag.

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

10

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

1 Koningen 1:1-21
1 Koningen 1:22-40
1 Koningen 1:41-53
1 Koningen 2:1-12
1 Koningen 2:13-25
1 Koningen 2:26-35
1 Koningen 2:36-46
1 Koningen 3:1-15
1 Koningen 3:16-28
Psalm 15
1 Koningen 4:1-20
1 Koningen 5:1-14
1 Koningen 5:15-32
1 Koningen 6:1-18
1 Koningen 6:19-38
Psalm 141
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Psalm 70
Lucas 11:37-44
Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
1 Koningen 7:1-12
1 Koningen 7:13-26
1 Koningen 7:27-39
1 Koningen 7:40-51
1 Koningen 8:1-11
1 Koningen 8:12-21
1 Koningen 8:22-32
1 Koningen 8:33-43
1 Koningen 8:44-53
1 Koningen 8:54-66
1 Koningen 9:1-9
1 Koningen 9:10-28
1 Koningen 10:1-9
1 Koningen 10:10-20
1 Koningen 10:21-29
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-21
Lucas 13:22-30
Lucas 13:31-35
Psalm 112
1 Koningen 11:1-13
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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

Ondersteuning voor rouwenden

Autovervoer

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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Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

In juli en augustus geen Jeugddiensten
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INHOUD

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

Deo Vacare

3

Noteer in uw agenda

3

10 juli

11.00 uur

J. de Lange, Eucharistie-

Tot uw kinderdienst 09.30

4

17 juli

11.00 uur

G. Martens, Communie-

24 juli

11.00 uur

31 juli

11.00 uur

Communieviering olv.
Parochianen.
J. de Lange, Eucharistie-

Filmhuis Open Hof

4/5

Bazaar in de zomermaanden

5

Culturele koffieochtend Fonteinkerk

5

Vrijwilligersavond

5

05 augustus

10.00 uur

De Roo, communievie-

Het Dodenboek van Qenna

6

07 augustus

11.00 uur

G. Martens, Communie-

Mensenkind
Verslag PKN gemeentevergadering

6

14 augustus

11.00 uur

21 augustus

11.00 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.
Communieviering olv.
Parochianen.

Holde Gattin

6
6/7

Vacatures

7

Solidariteitsheffing

7

PKN en Oecumenische documenten

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

7/8

Lieve breiers en hakers

8

10 juli

09.30 uur

J. de Lange, Eucharistie-

Kruis

8

Dichterlijke woorden

17 juli

09.30 uur

G. Martens, Communie-

8

In de marge

9

24 juli

09.30 uur

Gastvoorgangers

9

31 juli

09.30 uur

Agenda Open Hof

10

Bijbels leesrooster

10

07 augustus

09.30 uur

Communieviering olv.
Parochianen.
J. de Lange, Eucharistieviering.
G. Martens, Communie-

Autovervoer

12

14 augustus

09.30 uur

Geen diensten Hillegondakerk

13

21 augustus

09.30 uur

Pastoraal medewerker

14

H. Flohr, Eucharistieviering.
Communieviering olv.
Parochianen.

Krimpen a/d IJssel

Pastoraal werker
Rutger van Breemen

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

Per 1 juli jl. is de heer Rutger van Breemen in dienst
getreden als pastoraal werker in de Sint Christoffelparochie.
Pastor van Breemen zal het pastoraal team voor 12
uur per week versterken binnen het taakveld leren.
De maanden juli en augustus zal pastor van Breemen
rondgaan op de locaties om zo kennis te maken met
de Sint Christoffel parochie.
Namens het pastoraal team,
Pastor Huub Flohr

10 juli

11.00 uur

17 juli

11.00 uur

24 juli

11.00 uur

31 juli

11.00 uur

07 augustus

11.00 uur

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

14 augustus

11.00 uur

J. de Lange,

21 augustus

11.00 uur

H. Flohr,
Eucharistieviering.

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

10 juli

09.30 uur

17 juli

09.30 uur

24 juli

09.30 uur

31 juli

09.30 uur

G. Martens, Communieviering.
Communieviering olv.
Parochianen.
J. de Lange, Eucharistieviering.
G. Martens, Communie14

07 augustus

09.30 uur

H. Flohr,

14 augustus

09.30 uur

21 augustus

09.30 uur

J. de Lange,
Eucharistieviering.
H. Flohr,
Eucharistie-viering.
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Dienstenschema
10 juli

Open Hof

09.30 uur *

J. Woller.

11.15 uur

Prot
.
Prot
.
R-K

De Vijf Havens

10.30 uur

Open Hof
11 juli

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

17 juli

Open Hof

09.30 uur *

B.J.S. Jonker.

11.15 uur

Prot
.
R-K

Rianne van Halsema.
T. van Os en M. Weevers, Communieviering.

J. de Lange, Eucharistieviering.

18 juli

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

21 juli

Open Hof

14.00 uur

M. Doolaard, donderdagmiddagdienst.

24 juli

Open Hof

09.30 uur *

De Vijf Havens

10.30 uur

Prot
.
Prot
.
R-K

Open Hof

11.15 uur

25 juli

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

31 juli

Open Hof

09.30 uur *

L. Lafeber.

11.15 uur

Prot
.
R-K

Voorganger nog onbekend.
Maurice van der Put, Woord- en Communieviering.
G. Martens, Communieviering.

F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering.

01 augustus

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

07 augustus

Open Hof

09.30 uur *

J.G. Amesz.

11.15 uur

Prot
.
R-K

J. de Lange, Eucharistieviering.

08 augustus

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

14 augustus

Open Hof

09.30 uur *

B.J.S. Jonker.

De Vijf Havens

10.30 uur

Open Hof

11.15 uur

Prot
.
Prot
.
R-K

15 augustus

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

21 augustus

Open Hof

09.30 uur *

A. Matser

11.15 uur

Prot
.
R-K

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

22 augustus

Open Hof

Rianne van Halsema.
T. van Os en E. Weevers, Communieviering.
.

J. de Lange, Eucharistieviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 10
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 9
De diensten in Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d Ijssel en Lekkerkerk vindt u op pagina 18 en
Hillegersberg op pag. 6.

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

10 juli

09.45 uur

Communieviering olv. Parochianen.

17 juli

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistieviering.

24 juli

09.45 uur

G. Martens, Communieviering.

31 juli

09.45 uur

Communieviering olv. Parochianen.

07 augustus

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistieviering.

14 augustus

09.45 uur

Communieviering olv. Parochianen.

21 augustus

09.45 uur

J. de Lange, Eucharistieviering.
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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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