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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
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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
2022-07 dient uiterlijk donderdag
15 september 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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God is op vakantie

"Moet ik dan heel de vakantie in de bijbel lezen en
heel de vakantie bidden?" hoor ik je denken. Nee,
hoewel ik me wel eens afvraag hoe het komt dat sommigen op vakantie wel tijd hebben om zes boeken te
lezen, maar geen tijd om een hoofdstuk in de bijbel te
lezen. Of heel veel tijd volkletsen met vrienden en
geen tijd hebben om met God te kletsen over wat hen
bezighoudt.

De vakantieperiode is begonnen. Misschien ben je al
op vakantie geweest of ga je nog op vakantie met
vrienden, vriendinnen, gezin of in je eentje. Je maakt
al maanden van tevoren plannen: waar gaan we heen,
gaan we met de auto, de bus of het vliegtuig, met wie
gaan we, hoe lang gaan we... Al met al een hele klus
zo'n vakantie voorbereiden!

Er zijn nog verschillende andere manieren om God te
ontmoeten. Je kunt Hem ontmoeten in de schoonheid
van de natuur, in de rust en ontspanning, maar ook in
de tentdienst op de camping of de mis in de kathedraal of kapel, in het gesprek met een medechristen in
het hotel of op de camping. Zelf probeer ik altijd een
kerkdienst te bezoeken als ik op vakantie ben: dat
inspireert echt enorm!

Af en toe lees ik het in de krant of hoor ik het mensen
beweren: "God is op vakantie!". Daarmee wordt dan
bedoeld dat God zijn koffers gepakt heeft en deze
wereld heeft verlaten... En ik moet zeggen, als je alle
ellende in de wereld ziet kan ik me voorstellen dat
mensen zo denken... Zou God dan echt op vakantie
zijn?

God heeft ook vakantieplannen! Hij gaat ook op vakantie. "Hé?", denk je misschien, "Gaat God echt op
vakantie?". Gaat Hij ook naar de Spaanse Costa's, de
Franse Alpen, de Zeeuwse stranden of de binnenlanden van Tsjechië? Ja zeker! Je mag weten dat God
met je meegaat, dus ook als jij op vakantie gaat. Sterker nog, God is er al! Lees Psalm 139 vers 1-10 maar
eens:

Of het nu in Nederland is of niet, of je de taal verstaat
of niet, je zult merken dat God er is, ook in die kerk,
tent of openluchtdienst op jouw vakantiebestemming.
Nooit gedaan? Probeer het!
Dus God is op vakantie? Zeker weten! God blijft thuis
maar is ook op vakantie!
Ik wens je een gezegende vakantie toe!
Jan-Peter Molenaar
Jeugdwerker

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?

Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

Noteer in uw agenda:

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

In verband met het 40-jarig jubileum van

ook daar zou uw hand mij leiden,

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

zou uw rechterhand mij vasthouden.

Kerkenraad en het Parochiebestuur overeengekomen om op die zondag voor één

Hij is de God van heel de wereld, inclusief de hemel.
Dat is wel heel bijzonder en tegelijk overweldigend.
Dat maakt mij heel klein. Dat zo'n grote God oog heeft
voor jou en mij.

keer te wisselen.

Juist in de vakantieperiode is er gelegenheid onze
God beter te leren kennen en tijd met hem door te
brengen. Of je thuis blijft of weggaat, maakt niet uit.
Het hele jaar zijn we druk met van alles en kan tijd
doorbrengen met God er gemakkelijk bij inschieten.
Terwijl het omgekeerde ook vaak waar is: op vakantie
hebben we geen tijd voor God, we hebben tenslotte
vakantie?

De RK Viering begint op 28 augustus

Noteer daarom in uw agenda:

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

Thuis vieren met kinderen en
jongeren

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

Gebed:
Goede God,
de dag gaat weer beginnen,
voor ons samen, in dit huis,
voor alle kinderen die we kennen,
voor onze familie en vrienden,
voor alle mensen op de wereld.
Geef dat wij het goed hebben met elkaar,
dat wij het fijn maken met en voor elkaar.
Dank U voor allen, die voor ons zorg dragen,
of aan ons denken.

Een dag begint met een gebed: bij het opstaan, overdag rondom de maaltijden en in dankbaarheid bij het
slapen gaan. Elke week staat er een actuele viering
op de website, om thuis met uw kinderen en jongeren
te vieren. Of op een geschikt moment overdag, met
elkaar te bidden. - www.christoffelparochie.nl Op zondag kiest u met uw kinderen een moment,
waarop u met elkaar bijeen bent. Bij het ontbijt, in de
loop van de morgen, de middag, of bij het avondeten,
maakt u een speciaal plekje klaar, waar u samen omheen kunt zitten.
Een mooi kleedje met daarop een brandende kaars,
de Kinderbijbel, en een voorwerp of afbeelding dat
belangrijk was voor u of uw kinderen in de afgelopen
week.

Amen.

We maken het kruisteken:

Kort gesprek over dit verhaal, tekening kleuren, opdracht samen uitvoeren.

Bijbelverhaal van de zondag

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest. Amen.

Samen bidden:
Vraag aan uw kinderen waarvoor en voor wie ze willen
bidden, wat was afgelopen week belangrijk voor hen
geweest, waar zijn ze dankbaar voor, waarvoor willen
ze aan God kracht vragen.

Zing samen een lied: Wees welkom allemaal
Wees welkom allemaal!
Wees welkom eenmaal andermaal.
We hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn:
voor groot en voor klein.

Goede God,
wij dank U voor alle wat wij elke dag ontvangen,
en bidden tot U;
wij danken U voor deze nieuwe dag,
en danken U voor …
wij bidden voor alle mensen
en voor ….
wij danken U voor ieder, die zo goed voor ons zorgt,

Wees welkom allemaal!
En luister naar een mooi verhaal,
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent:
Hij wil er altijd zijn: voor groot en klein.

en help ons, dat wij telkens voor onze medemens
klaar staan
om hem of haar te helpen,
wij zijn allemaal kinderen van God.
Daarom mogen wij bidden tot God en Hem,
zoals Jezus aanspreken als Onze Vader…

Wees welkom allemaal!
Een beetje stil en geen kabaal,
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bidt je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee:
en bid zo voor twee!
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Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Scheppingswandeling
Samen op weg: wandelen voor de Schepping op
27 augustus 2022
Dat samen wandelen verbindt, is gebleken uit het grote aantal deelnemers bij het lopen van het Kerkenpad, georganiseerd door JOKO in mei jl.
Voor betrokken en enthousiaste wandelaars is er op
27 augustus gelegenheid om mee te lopen met de
wandeling voor de Schepping.
Paus Franciscus heeft 1 september ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Schepping, daarom organiseert de Duurzaamheidsbeweging van de Sint Christoffelparochie rond deze tijd een Scheppingswandeling.

Zegen
Goede God,
ik dank U voor Jezus,
voor zijn liefde,
zegen mij en blijf dicht bij me,
laat uw licht over mij schijnen,
bescherm mij,
laat mij van U houden,
en met U meewerken,
aan de weg van geluk en liefde,
voor alle mensenkinderen,
samen met de mensen om mij heen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest.

Het thema voor deze wandeling is ‘Samen op weg’,
tevens het jaarthema van de parochie.
We starten om 11.00 uur in de St. Caeciliakerk met
koffie en een inleiding op het thema. Daarna wandelen we, terwijl we onderweg troep trimmen (=afval
verzamelen) in rustig tempo naar het Kralingse Bos.
Onderweg staan we stil om te luisteren naar teksten
en om met elkaar van gedachten te wisselen over
onze eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de Schepping.
Ook zal een deskundige ons informeren over het belang van de bijen.
We picknicken op een rustige plek in het bos, voor
drinken wordt gezorgd, maar in het kader van duurzaamheid, wordt de deelnemers gevraagd hun eigen
lunch mee te brengen.

Amen.

Kinderdienst 9.30 uur

Ik hoop dat iedereen een heel fijne vakantie heeft
gehad. We beginnen vol vreugde een nieuw seizoen
vol met activiteiten.
Het begint al op 28 augustus met het 40-jarig jubileum
van Willem Blonk waarin de Kindercantorij en de Open
Hof Cantorij zingen. Op deze dag begint ook de
kinderdienst weer. De dienst is om 11.15 uur.
Op 11 september is er startzondag.
Op 18 september is er weer een dienst om 11.15 uur
waarin de Kindercantorij zingt.
Het is dan vredeszondag.
Op 2 oktober is er geen kinderdienst, omdat er dan in
de middag kliederdienst is.
We sluiten de wandeling, na terugkomst in de Caeciliakerk rond 15.00 uur, gezamenlijk af.

Met al deze activiteiten hopen we met de kinderen
toch ook nog verhalen uit de bijbel te vertellen in onze
eigen zaal. Verhalen uit Lucas. De verhalen gaan in
deze periode over Jezus die veel mensen ontmoet en
hen verhalen vertelt waar de mensen wat van kunnen
leren.

Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen en
ons te helpen met het verzamelen van afval.
U kunt zich vanaf 17 juli t/m 22 augustus aanmelden
op de intekenlijst in uw kerk, of per e-mail:

We hopen in de komende tijd veel kinderen te zien in
de kinderdienst.

h.verbaarschot@online.nl

Hartelijke groet namens het kinderdienstteam.

Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffelparochie,

Tinie van der Linden

Hildegard Verbaarschot-Bockweg
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Doopsel

Expositie Ontmoetingskerk
Krimpen aan de Lek

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor het ontvangen
van het sacrament van het Doopsel. In onderling overleg worden de data van de voorbereiding en de viering
vastgesteld. De doopviering is in uw vertrouwde kerk,
tijdens de Eucharistieviering op zondagmorgen, of in
een aparte doopviering op zondagmiddag.

In de maand september is er een bijzondere expositie
te zien in de Ontmoetingskerk van Krimpen aan de
Lek.
Het betreft werken van Anneke Kaai die zich bij een
reeks van 15 schilderijen liet inspireren door de
Psalmen. Deze expositie was een stille wens van
Ds. Luci Schermers die in oktober met pensioen gaat.

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding voor de kinderen starten in het najaar 2022. De Eerste Communievieringen staan gepland in het voorjaar 2023. Ouderbijeenkomsten zijn in
uw eigen locatie. Voor ouders dé gelegenheid om zich
mét hun kind voor te bereiden.
U kunt uw kind, dat vanaf september 2022 in groep 4
of hoger zit, nu al aanmelden. Pastor Rutger van
Breemen coördineert de voorbereiding.

Nu zij afscheid neemt, biedt de Ontmoetingskerk haar
deze expositie aan, met de bedoeling dat velen ervan
kunnen genieten. De kerk is daarom in het weekend
open, zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur en zondags
van 11.00 tot 12.00 uur en op woensdagen en donderdagen.
Tevens is er een film te zien over de architectuur van
de kerk. De toegang is gratis.

Vormsel
In september 2022 start, voor jongeren vanaf groep 7,
de voorbereiding op het Vormsel. We komen met een
kleine groep samen en gebruiken het project: Vormselkracht. U kunt uw jongere nu al aanmelden. Pastor
Rutger van Breemen coördineert de voorbereiding.

Anneke Kaai is opgeleid aan de Rietveld Academie
en legde zich na haar studie toe op werken met
Bijbelse thema’s. Zij koos ervoor om niet te werken
voor de verkoop, maar om met de schilderijen zoveel
mogelijk te exposeren, het liefst in kerken omdat haar
werk “ daar ademt en bijdraagt aan Gods eer” zoals
zij het verwoordt.

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 september
2022 gaan we maandelijks in een kleine groep met
elkaar in gesprek.

Zij vindt haar inspiratie in de Bijbel en hoopt dat de
kijker iets van die inspiratie ervaart bij het zien van
haar werk. Zij zegt daarover: “ Als schilder ervaar
ik dat mijn geloof mijn werk voedt en dat mijn werk
mijn geloof versterkt”.

Op zondag 16 april 2023 dient Mgr. van den Hende
dient de Sacramenten toe in de Eucharistieviering. U
kunt zich tot 15 september aanmelden.

Behalve in Nederland, was haar werk te zien in
Duitsland, Zwitserland, Engeland, Spanje, Amerika en
Zuid-Afrika.

Huwelijk

De Ontmoetingskerk hoopt vele kunstliefhebbers van
binnen en vooral van buiten Krimpen aan de Lek te
mogen verwelkomen.

Aan a.s. echtparen wordt verzocht, om zich tijdig bij
het secretariaat van uw kerklocatie aan te melden. Uw
eerste contact met is met pastor Huub Flohr of pastor
Joost de Lange. De voorbereidingen verlopen, indien
mogelijk, via het Bisdom Rotterdam: Marriage Course
online. Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijken-gezin-roeping/marriage-course

Doordeweeks is de kerk op woensdagen en donderdagen afwisselend open, zie daarvoor de website
http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl Ontmoetingskerk
Hoofdstraat 90 2931 CL Krimpen aan de Lek.
Marianne van der Bas,
Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

Voor alle Sacramenten geldt: meld u aan bij uw eigen
kerklocatie en schrijf u in!
Wilt u meer informatie?

Sacramentenvoorbereiding en
-vieringen

e-mail: pastor.martens@christoffelparochie.nl

‘Ik ben met jou’ – in het sacrament is God direct bij
jou aanwezig
In alle contacten met onze medemens ontmoeten we
God; Hij roept ons bij name! Mogen wij ons met elkaar verdiepen, in gesprek gaan en samen onze geloofsgemeenschap vormen, betrokken en met aandacht voor elkaar.

pastor Gerda Martens

Giften PKN

Ontvangen van n.n. € 20,00 via Joke Rodenburg.
Onze dank.

Elk jaar mogen wij kinderen, jongeren en volwassenen voorbereiden op het ontvangen van de Sacramenten. Start voorbereiding: september 2022

Namens de kerkrentmeesters.
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Culturele Koffieochtend
Vrijdag 2 september 2022

Salonorkest op Marktconcert

Leven en werk van Jules de Corte
Op vrijdag 2 september
2022 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturele koffieochtend gehouden.
Martine van der Meiden
zal dan een presentatie
geven over het leven en
werk van Jules de Corte.
Martine van der Meiden:
“Ik zou wel eens willen
weten waarom zijn de bergen zo hoog, de zeeën zo
diep, de wolken zo snel, de mensen zo moe....

Op woensdagmorgen 14 september 2022 treedt in
Open Hof het Salonorkest Capelle op.
‘Stehgeiger’ en oprichter Boudewijn Bruil voert het orkest aan in de tango, in de czardas en in marsjes en
walsen. De sfeer is die van een Weense salon, waar
het goed toeven is onder deze klanken. Het ensemble
bestaat uit zes spelers op viool, fluit, klarinet, cello,
contrabas en piano. Willem Blonk zal zich op het orgel
even bij dit repertoire aansluiten en wellicht ook nog in
de huid van een operettezanger kruipen. Een lichte
opening van het concertseizoen!
Het Marktconcert begint om 11.00 uur, is vrij
toegankelijk en duurt een goed half uur. Aan het eind
kunt u een bijdrage in de collecte leveren. Cultuur Concreet draagt ook bij. En voor een kleine consumptie of
een praatje bent u op deze morgen aan het goede
adres. Welkom!

Dit lied hoorde ik voor het eerst in 1956. Het stond op
een 45-toeren plaatje. Dat bevatte ook 'De vogels' en
'Waar blijft de tijd?' Ze sloegen in als een bom. Wat
een taal, wat een muziek, wat prachtig gezongen en
schitterend begeleid op de piano. En dat gecomponeerd en uitgevoerd door een blinde kunstenaar.
Opgevoed en gevormd - vanaf zijn 3e jaar tot zijn 21e
- in het Rooms Katholieke Blindeninstituut in Grave
begon hij in 1945 aan een zelfstandig bestaan als pianist, organist, zanger, componist, conferencier. Zijn
carrière eindigde in Helenaveen, waar hij ook nog het
carillon van muziek voorzag. Zijn jeugdherinneringen
beschreef hij in het boekje 'Tussen de Peel en Grave'.
Helaas is hij te vroeg gestorven om het vervolg te kunnen schrijven ‘over de jaren waarin hij zich ontwikkelt
tot de grote liedschrijver die in de tweede helft van de
twintigste eeuw Nederland tot muzikaal geweten dient,
zijn katholieke broodheren op de kast jaagt, honderden podia bespeelt, heel het land aan het mijmeren
brengt met 'Ik zou wel eens willen weten' en een schat
aan muziek nalaat.’ (citaat G. de Klein in genoemd
boekje)

Willem Blonk

Vrijwilligersmarkt
zaterdag 24 september 2022
Vrijwilligers gezocht!

Ik hoop u het een en ander te vertellen en vooral veel
te laten beluisteren.”

Het werk in onze kerken kan onmogelijk alleen door
beroepskrachten (zoals pastores) gedaan worden.
Daarom zijn zij blij met de ondersteuning van vele vrijwilligers.

U bent van harte welkom!

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

Onderwerp: Leven en werk van Jules de Corte

We weten dat u een druk leven hebt. Daarom hebben
we een lijst van kleine en wat grotere taken beschreven. Dat kan één keer per maand zijn of vaker, of zelfs
een activiteit die maar één keer per jaar voorkomt. Er
zijn allerlei mogelijkheden. Het zou toch prachtig zijn
als wij ons vrijwilligersbestand met een groot aantal
betrokken mensen kunnen uitbreiden.

Komende Culturele Koffieochtend:

Wij nodigen u uit om zaterdag 24 september 2022
naar Open Hof te komen en te kijken wat er zoal te
doen valt aan vrijwilligerswerk in onze kerk.

Tijd:

Vrijdag 2 september 2022 van 10 -12 uur

Plaats:

Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam

7 oktober 2022
Frans van Vliet over Onderwijs door de eeuwen heen

Kom gezellig langs en laat u inspireren. Ongetwijfeld
is er iets voor u bij.
Van 11.00 uur - 14.00 uur staat de koffie klaar… én
een aantal vrijwilligers om u te woord te staan.

Namens de Commissie
Marijke Kwant

Namens de PKN en RK
Aria van Ballegoie
Joost Barendrecht
Hans Schutte
Dori Heijmans
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Zondagavondconcert
Frank den Herder met Trio in Open
Hof

Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen,
vakanties en al hun andere bezigheden. Jan ontsnapt
aan haar over-zorgzaamheid, wanneer hij in een verzorgingstehuis belandt. Tussen zijn demente medebewoners lijkt Jan zijn eigen stem terug te vinden, en
dankzij een bevriende arts gaat hij als een vrij man
door de achterdeur weer naar buiten. Maar hoelang
kan hij zijn vrouw ontvluchten? Dochter Liesbeth zit
met haar afgepaste en jaloerse vriend overigens in
eenzelfde schuitje als haar vader. In De beentjes van
Sint Hildegard nemen ze hun partner onder de loep
en rijst de vraag: hoeveel liefde is te veel liefde? Een
film met een vrolijke en luchtige noot en met reclame
voor Twente.

Op zondagavond 25 september om 19.00 uur is er
weer een Open Hof Concert. De Stichting Open Hof
Muziek kent de traditie van een concert ‘in kleine bezetting’ eind september.
Pianist Frank den Herder,
werkzaam aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en al vele jaren
bekend in Open Hof, komt
nu met zijn trio, dat de
naam Mendelssohn Trio
draagt.
Het trio bestaat verder uit
de violiste Magdalena Karas en de celliste Fiona Eatson-Husubessy.
Magdalena is geboren in Polen. Op 8-jarige leeftijd
begon zij viool te spelen. Na een financiële studie en
loopbaan kwam zij naar Nederland en hier keerde zij
terug naar haar eerste liefde: de viool. Dit leidde tot
een studie aan het Utrechts Conservatorium. Magdalena is violiste in ‘The Psalm Project’ en betrokken bij
verschillende projecten: studio- opnames, TVprogramma’s, orkestprojecten en tours met bekende
artiesten. Magdalena bespeelt een viool van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Fiona is geboren in Engeland. Op 11-jarige leeftijd
kreeg zij een studiebeurs voor ‘The Royal Academy of
Music’ in London. Vanaf haar 14e jaar was zij lid van
het Essex Youth Orchestra waarmee zij optrad in de
Royal Albert Hall in Londen en tournees maakte naar
Israël en de USA. Fiona was cello-aanvoerder in het
Mulder Consort en in het Hineni Symfonie Orkest.
Dit orkest maakte een tournee naar Israël en is regelmatig te horen in ‘Nederland Zingt’
Op het programma van het trio staat natuurlijk muziek
van Mendelssohn, maar ook van Astor Piazzolla en
Frank den Herder (twee liedbewerkingen).
Samen met Willem Blonk, op piano en orgel dus, vertolkt Frank den Herder enkele Spaanse dansen van
Moszkowski. Spectaculaire muziek! En als kwartet
voeren de vier musici de Barcarolle opus 108 van Camille Saint-Saëns uit.

Regisseur: John Nijehuis Tijdsduur: 103 minuten

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water
of koffie/thee.
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 klaar zetten.
Let op: het aanmelden kan bij voorkeur op het emailadres: 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 Open Hof aanmeldt.
Als u corona of andere griepuitingen heeft, komt u
vanzelfsprekend niet.

Het Filmhuis-team.
Henk en Francien Teunisse
Anneke en Barend van Wijngaarden

Van de 200 jaar geleden geboren César Franck vertolkt Willem Blonk de allerlaatste compositie die hij
schreef, het geliefde Choral III. Virtusositeit en lyriek
komen hierin op een grootse manier samen.

Vrijwilligersfeest

In de vorige uitgifte van het Open Hof Nieuws hebben
wij al kenbaar gemaakt dat er zaterdagmiddag 15 oktober 2022 weer een feest voor onze vrijwilligers wordt
georganiseerd.

Het concert heeft geen vaste toegangsprijs – de entree
is vrij, met collecte aan het einde.
Ook Cultuur Concreet levert een financiële bijdrage.
Hartelijk welkom – zaal open: 18.30 uur.

Inmiddels is er qua invulling van de middag meer bekend. De inloop is vanaf 14.30 uur. Het feestprogramma begint om 15.00 uur en eindigt ca. 16.45 uur,
waarna we gezellig gaan eten. De feestmiddag wordt
ca. 19.00 uur afgesloten.

Filmhuis Open Hof

Op vrijdag 30 september 2022 om 14.00 uur hebben
we de volgende film gepland (in augustus is er geen
filmmiddag):

Vanaf maandag 22 augustus 2022 liggen de inschrijfformulieren, waarop u uw naam kunt invullen als u dit
feest wilt meemaken, op het buffet in de ontmoetingsruimte. U kunt zich ook via één van de Coördinatoren
Oecumene aanmelden. De deadline voor het inschrijven/aanmelden is zondag 18 september 2022.

De beentjes van St. Hildegard
Een Nederlandse film met Herman Finkers, die veel
bezoekers trok.
Jan is al 35 jaar gelukkig getrouwd met Gedda. Ze
ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen en
zorgt bijna volledig voor hem.

Hans Schutte hansschuttemeer@gmail.com
Joost Barendrecht joostbarendrecht@hotmail.com
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RK koor Open Hof 45 jaar

wereld is of meerdere; of de tastbare wereld geschapen is ja of nee; zo ja, wie de Schepper is en waarom
Hij de wereld gemaakt heeft. Kortom: een echte filosofisch denker, deze Philo.
Hij ontwikkelde zijn denken aan de hand van bespiegelingen op de Bijbel, met name de eerste vijf boeken.
De vraag, waarmee Fulco zich al die tijd heeft beziggehouden, is of goddelijke vergeving een betekenisvolle plek heeft in het denken van deze Hellenistische
filosoof.
Graag deelt Fulco het resultaat van zijn onderzoek
met u. En viert zijn promoveren met u! Want, mede
dankzij de studieruimte die de wijkgemeentes Open
Hof en Ontmoetingskerk hem in het najaar van 2020
hebben geboden, is dit onderzoek uiteindelijk afgerond.
Inloop om 14.30 uur. De presentatie begint om 14.45
uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur. Na afloop is er
onder het genot van een glaasje nog een gezellig
samenzijn in de ontmoetingsruimte.

RK koor Open Hof viert 1 oktober 2022 zijn
45 -jarig jubileum.

Fulco Timmers en de Ontmoetingsmiddagcommissie
hopen velen van u te ontmoeten op

Zoals reeds eerder vermeld zullen we dit op 1 oktober
met een feestelijk programma vieren, en dat ziet er als
volgt uit:

16 oktober, dus zet deze datum vast in uw agenda!

10.00 uur feestelijke viering in Open Hof met als
voorganger Pastor Joost de Lange.

De Ontmoetingsmiddagcommissie
Maartje Greevenbosch
Henny Muilwijk
Dori Heijmans

Daarna koffiedrinken mét gebak met alle aanwezigen.
Aansluitend is er een klein concert in de kerkzaal,
waarbij er liederen zullen worden gezongen die het
koor in de loop van de jaren hebben gekenmerkt en
geïnspireerd. We hebben uit ons inmiddels uitvoerige
repertoire gevist als parelvissers en laten u graag onze
keuze horen. De inhoud van dit concert blijft natuurlijk
nog even een verrassing.

Het bestuur van de Stichting Kerken Ommoord is
op zoek naar

1 of 2 Schoonmakers v/m, met
ingang van 1-11-2022, voor in totaal
18 uur per week, van maandag t/m
zaterdag.

Iedereen die het koor een warm hart toedraagt is van
harte welkom. Oud-leden, ereleden en oudvoorgangers zullen officieel worden uitgenodigd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kerkelijk centrum Open Hof aan de Hesseplaats 441 in
Rotterdam-Ommoord.

We zijn trots dat we de periode van de coronabeperkingen goed hebben doorstaan en nog steeds
een enthousiast koor zijn dat graag het gezongen
woord uitdraagt en u inspireert.

De schoonmaker wordt beloond volgens de arbeidsvoorwaarden van Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk Nederland. De aanstelling is in tijdelijke
dienst voor de duur van 12 maanden, met kans op
een vast dienstverband na afloop van het tijdelijke
dienstverband.

We hopen velen van u te mogen verwelkomen op 1
oktober om 10.00 uur.
Op 23 oktober zal het koor zijn jaarlijkse uitgaansdag
houden, die eveneens in het teken van het jubileum
zal staan.

Het salaris bedraagt € 1.725,-- bruto per maand op
basis van een volledige werkweek van 36 uur.

Thérèse Hanssen

De arbeidsvoorwaarden voorzien in de uitbetaling
van een 13e maand met het salaris in de maand december.

RK koor Open Hof

Ontmoetingsmiddag 16 oktober
2022 - ds. Fulco Timmers
presenteert zijn proefschrift

De vakantietoeslag bedraagt 8%, en wordt uitbetaald
met het maandsalaris in de maand mei.
Er vindt pensioenopbouw plaats in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Ds. Fulco Timmers heeft op 14 juni 2022 zijn proefschrift, met als onderwerp ‘Goddelijke vergeving bij
Philo van Alexandrië’, mogen verdedigen, nadat hij er
zo’n 15 jaar aan heeft gewerkt.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter, de heer Jan Groenendijk, tel. 06 421 52 621,
en de secretaris Kees Doornhein, tel. 06 341 45 405.
U kunt uw sollicitatie binnen 4 weken sturen naar de
secretaris, c.doornhein2@gmail.nl

Philo was een joodse intellectueel, die aan het begin
van onze jaartelling in Alexandrië in Egypte leefde.
Dankzij de rijkdom van zijn familie kon hij zich richten
op wat hij, naar eigen zeggen, het liefste deed: nadenken over vragen die er echt toe doen, zoals of er één
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Wij verwelkomen pastor Rutger van
Breemen

Een huis dat lacht
Er wordt aangebeld,

Wij zijn verheugd u mede te delen dat de heer Rutger
van Breemen per 1 juli bij ons in dienst treedt als pastoraal werker.
Pastor van Breemen zal ons pastoraal team voor 12
uur per week versterken binnen het taakveld leren.
Ook zal hij eenmaal per maand voorgaan in de zondagsvieringen. De maanden juli en augustus zal pastor
van Breemen rondgaan op de locaties om kennis te
maken met onze parochie.

gestommel op de trap
de deur gaat
open.
Onze vijfjarige kleindochter
stapt binnen en roept:

een tekening.

Wij willen pastor van Breemen graag een warm welkom geven in Open Hof en zullen dat doen tijdens de
startzondag op zondag 4 september om 11.15 uur. U
bent allen van harte uitgenodigd de viering bij te wonen en persoonlijk kennis te komen maken.

Een huis dat lacht!”

Tot ziens op 4 september

”Oma kijk eens,
voor jou,

Namens het pastoraal team,
pastor Huub Flohr, moderator

Ik ben verrast,
pak de tekening

Even voorstellen:
Pastor Rutger van Breemen

met beide handen aan
en bekijk deze met aandacht.

Beste parochianen,
Mijn naam is Rutger van Breemen.
Vanaf 1 juli a.s. heeft onze bisschop, Mgr. Van den
Hende, mij aangesteld als pastoraal werker in de
Sint Christoffelparochie.

Waarom wordt dat huis
dat lacht opeens zo wazig?

Ik ga gauw naar de keuken

Iets over mijzelf: ik ben 38 jaar
oud en woon in het mooie
vestingstadje Gorinchem.
Ik heb een vriendin, Marieke. Ik
heb gestudeerd aan de
Katholieke Theologische
Universiteit en werk sinds 2016
voor drie dagen per week als
buurtpastor in de wijk Ondiep/
Pijlsweerd in de stad Utrecht.

en roep:
“Rosanne, wil je appelsap?”
Seya Leezer-Scholts

Pasto(p)raat
Wij gedenken:

Diny Walraven – van Es.
Op 30 juni jl. is zij ontslapen in de leeftijd van 87 jaar.

Daar probeer ik – vanuit het Evangelie – de meest
kwetsbare mensen op een pastorale en diaconale
manier nabij te zijn. De afgelopen jaren ben ik ook
actief geweest in de lokale politiek. Ik vind het leuk om
in mijn vrije tijd bezig te zijn met geschiedenis, lezen
en zingen en ik ben graag in de natuur.

Zij woonde aan het Balsemkruid 116.
Op dinsdag 5 juli jl. hebben wij haar herdacht in een
dienst van woord en gebed voorafgaande aan de
crematie te Schollevaar.
Diny was in hart en nieren een zangeres. Op haar
koor ontwikkelde zij een voorliefde voor de muziek van
J.S. Bach. Haar muziek weerklonk in de aula.

Ik ben benieuwd hoe het zal zijn in Capelle, Krimpen,
Nieuwerkerk, Lekkerkerk en Rotterdam en ik wil mij
van harte inzetten voor de catechese, liturgie en het
pastoraat in de parochie.
De komende tijd zal natuurlijk vooral in het teken staan
van kennismaken. Wederzijds: ik met u en u met mij.
Ik hoop velen van u de komende periode te mogen
ontmoeten en te leren kennen.

Haar Schriftwoord vonden we in het Bijbeltje dat ze
had gekregen bij haar geloofsbelijdenis op 8 april
1965 in de Nieuwe Zuiderkerk:
En vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u
gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus - I Petrus 1 vers 13b (NBG ’51)

Ik kijk er naar uit om vanaf 1 juli samen met ieder van
u onderweg te gaan, in navolging van Jezus Christus,
verbonden in de Geest, naar het Rijk waartoe God ons
geroepen heeft het gestalte te geven.

Genade, dat er iemand is die naast jou staat en er is
voor jou.
Het verhaal van haar leven laat zien dat Diny er als
moeder was voor haar zoon Harmen in zijn jonge jaren, zoals hij er was als zoon voor haar op haar oude
dag.

Veel zegen, inspiratie en al het goede gewenst,
Rutger van Breemen

Ook anderen, familie en leden van Open Hof, mensen
die haar nabij zijn gebleven, waren aanwezig bij haar
gedachtenis.
Jacob Korf
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Ik voor jou, jij voor mij en wij voor
elkaar

Zomaar
Eenzaamheid kan je ook zomaar overvallen. Je geeft
je mening en dan blijk je de enige te zijn die er zo over
denkt. Dat is onaangenaam en bedreigend, vooral
wanneer je aanvoelt dat het in die situatie een verkeerde gedachte blijkt te zijn. Er heerst een dominante
manier van denken en je hoort het daarmee eens te
zijn, anders kan je het wel schudden!

Op dit moment gaan onze
gedachten en onze hulpverlening vooral uit naar de vluchtelingen uit Oekraïne die nu in
Nederland zijn.

Als Werkgroep hebben wij
onze hulp aangeboden als dit
nodig is, maar op dit moment
hebben wij nog geen aanvraag ontvangen. We richten ons op de mensen die
via Vluchtelingenwerk en Maatschappelijk werk onze
hulp vragen.

Soms ook in de kerk, hoewel in o.a. de brief aan de
Galaten (5) een oproep tot vrijheid staat. Dat is iets
om er samen vorm aan te geven zonder heersende
opvattingen. Trouwens, wie heeft als mens het laatste
woord?
Toch lijkt het vaak handig en veilig om met de stroom
mee te gaan. ‘Iedereen denkt er zo over!’ Het kan ook
een sleur zijn en het kost geen inspanning. In een dictatuur is het zelfs verplicht, anders ben je je leven niet
zeker. Afwijkend gedrag kan alleen als er vrijheid is en
als je die vrijheid aandurft. Dit leunt aan tegen de kerkgeschiedenis.

De school “De Piloot” voorzien we nog regelmatig
boodschappen voor het ontbijt voor de kinderen die
dit niet van thuis meekrijgen.
We blijven dankbaar voor uw giften en boodschappen.
U kunt iedere dag levensmiddelen brengen in Open
Hof. Denk dan aan houdbare levensmiddelen als
blikken soep, koffie en thee, suiker, rijst enz.

Er is een catechismus waarin staat wat je moet geloven. Het kan een hulpmiddel zijn want er kan zoveel
op je afkomen, maar ook een dwangmiddel: dit is de
enige smaak en andere zijn er niet. Je afwijkende
overtuiging kon je je leven kosten en brandstapels
werden aangestoken zoals voor de Katharen in ZuidFrankrijk, waar ons woord ‘ketters’ vandaan komt.

Een gift kunt u storten op girorekening NL96 INGB
0007609494 van de Stichting Werkgroep Zonder
Naam te Rotterdam. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Gelukkig leven we in een andere tijd. Toch is het soms
moeilijk om voor je mening uit te komen. Is bijvoorbeeld een gespreksgroep veilig genoeg om met een
afwijkende mening naar voren te komen?

E-mail: werkgroepzn@gmail.com.

Vertrouwenspersonen:
Claus Weggeman en Renske Polhuys
tel: 06 1205 3805

Aanvoelen

Giften maart 2022
1x 3,00; 1x € 10,00; 1x € 15,00; 1x € 25,00; 1x €
50,00; 1x € 100,00.

Een mooi verhaal is hoe Abraham met God van mening verschilt over Sodom en Gomorra. Het gaat om
onderhandelen over gerechtigheid, zoals die ook binnen een groep kan ontstaan, waarbij je van gedachten
kunt veranderen.

Giften april 2022
1x € 3,00; 1x € 5,00; 3x € 10,00; 1x € 15,00; 3x €
20,00; 7x € 25.00; 1x € 50,00; 1x € 125,00.

Niet omdat het moet maar uit een sfeer van wederzijds begrip. En zelfs degene die dominant en veeleisend is beseft misschien wel dat je zonder de ander
eenzaam en alleen bent. Dat voelt niet goed, je wilt
jezelf zijn, uniek, maar je kan niet zonder een ander.

Giften mei 2022
1x € 3,00; 1x € 10,00; 1x € 15,00; 2x € 25,00.
Giften juni 2022
1x € 3,00;1x € 10,00; 1x € 25,00; 1x € 50,00.

In het blad ‘Open Deur’ kwamen we de volgende opmerking van de bekende schrijver Anselm Grün tegen:
‘Ik zou iets willen krijgen van de onafhankelijkheid van
Jezus. Ik wil mij net als Jezus kunnen onttrekken aan
de spelregels van mensen die mij vaak genoeg in het
nauw drijven. Jezus wijst mij op God.

In de marge

Groepen mensen kunnen door bijv. kleding of andere
uiterlijke overeenkomsten op elkaar lijken. Langzamerhand zie je verschillen en blijkt het te gemakkelijk
te zijn om iedereen over één kam te scheren. Niet dat
dit erg is, want net als bij het Marktgesprek ontdek je
hoe verschillen tot een goed gesprek kunnen leiden.
Dat maakt het boeiend, want ieder is in wezen uniek,
enig. In de Bijbel wordt dat aangegeven door de
naam die je krijgt.

Wanneer ik bij God hoor, dan heeft niemand macht
over mij’. Het zijn zinnen die te denken geven en om
met elkaar te bespreken.
Zoiets past meer bij het aanvoelen dan bij het definiëren. Vandaar dat Herman Finkers eens vertelde over
de lagere school waar de juffrouw hem taal en rekenen probeerde te leren. Hij kon het maar moeilijk volgen. Toen kwam de pastoor voor de godsdienstles en
die vertelde: ‘Wij geloven in één God, die bestaat uit
drie personen en Maria is zijn moeder’. Hierop verzuchtte de kleine Herman: ‘Eindelijk iemand met wie je
fatsoenlijk kunt praten’.

Ook wij merken dat. Als je iemand wilt roepen en je
weet geen naam dan helpt ‘Hé, jij daar! niet veel. En
wie ben je zelf? Je kunt dromen van beroemd zijn,
van uniek zijn zoals de dichter Willem Kloos schreef:
‘Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, en zit
in 't binnenst van mijn ziel ten troon ‘. Maar hij beschrijft ook de andere kant, de eenzaamheid die hierdoor ontstaat en de behoefte aan een ander. Je ziet
ook de eenzaamheid bij Dagobert Duck, angstig om
zijn rijkdom kwijt te raken.

Barend van Wijngaarden
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Datum
27 aug

Tijd
11.00

28 aug

09.30

01 sep

01 sep

02 sep
10.00
04 sep
07 sep
11 sep
13 sep
14 sep
17 sep
18 sep
18 sep

09.30

09.30
10.00
11.00
11.15

19 sep
20 sep
21 sep

20.00

21 sep
24 sep

10.00
11.0014.00
09.30

25 sep
25 sep

19.00
26 sep
30 sep
01 okt
02 okt
04 okt

14.00
10.00
15.30

Open Hof Nieuws

Activiteit (locatie is in Open
Hof tenzij anders vermeld)
Scheppingswandeling. Start in
Caeciliakerk.
Zie artikel in OHN2022-06.
Eerste kinderdienst na de
zomervakantie
Expositie werken Anneke Kaai,
geheel september. Ontmoetingskerk in Krimpen a/d IJssel.
Zie artikel in OHN2022-06.
Start Sacramentenvoorbereidingen,
meerdere data in september.
Zie artikel in OHN2022-06.
Culturele Koffieochtend: ‘leven
en werken van Jules de Corte’,
Fonteinkerk.
Zie artikel in OHN2022-06.
Kinder- en tienerdienst
Bazaar
Kinderdienst, PKN Startzondag
Poëzieochtend.
Marktconcert:
Salonorkest Capelle.
Zie artikel in OHN2022-06.
Vredesweek, t/m 25 september.
Kinderdienst
Sluiting van inschrijven Open
Hof Vrijwilligersfeest.
Zie OHN2022-06
Leerhuis
Prinsjesdag
Internationale dag van de
Vrede, Wereld Alzheimerdag.
Marktgesprek
Open Hof Vrijwilligersmarkt. Zie
artikel in OHN2022-06.
Kinder- en tienerdienst
Zondagavondconcert: violiste
Magdalena Karas , celliste
Fiona Eatson-Husubess. Aan de
vleugel Frank den Herder,
Zie artikel in OHN2022-06.
Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), t/m 27 september.
Filmhuis: ‘De beentjes van St.
Hildegard’.
Viering 45 jarig jubileum RKkoor. Zie OHN2022-06.
Kliederkerk, geen kinderdienst

05 okt

Dierendag, Herdenking Bijlmerramp Amsterdam.
Jom Kippoer (Joodse Verzoendag).
Bazaar

07 okt

Nationale Ouderendag.

05 okt

12

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

30 augustus
31 augustus
01 september
02 september
03 september
04 september
05 september
06 september
07 september
08 september
09 september

1 Koningen 11:14-25
1 Koningen 11:26-43
1 Koningen 12:1-19
1 Koningen 12:20-32
1 Koningen 12:33–
13:10
1 Koningen 13:11-22
1 Koningen 13:23-34
1 Koningen 14:1-20
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
Lucas 14:25-35
Psalm 143
1 Koningen 14:21-31
1 Koningen 15:1-8
1 Koningen 15:9-24
1 Koningen 15:25–16:7

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

10 september
11 september
12 september
13 september
14 september
15 september
16 september
17 september
18 september
19 september
20 september
21 september
22 september
23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
28 september
29 september
30 september
01 oktober
02 oktober
03 oktober
04 oktober
05 oktober
06 oktober

1 Koningen 16:8-22
Lucas 15:1-10
Lucas 15:11-32
Psalm 142
1 Koningen 16:23-34
1 Koningen 17:1-16
1 Koningen 17:17-24
1 Koningen 18:1-15
1 Koningen 18:16-29
1 Koningen 18:30-46
1 Koningen 19:1-9a
1 Koningen 19:9b-21
Psalm 128
Lucas 16:1-9
Lucas 16:10-18
Lucas 16:19-31
Psalm 131
1 Koningen 20:1-12
1 Koningen 20:13-22
1 Koningen 20:23-34
1 Koningen 20:35-43
Lucas 17:1-10
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8
Lucas 18:9-17
Lucas 18:18-30
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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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Ons wezen

Geen verstandelijk plan om met de kracht van ons geloof, binnen de beperkingen, er te zijn. Juist onze kerkgemeenschap had een tegenwicht tegen de angst
moeten bieden. Moeten bieden. Want tot ik dit nu
schrijf is er nog geen open huis. Hoewel ik, zoals in de
voorgaande jaren, weer als vrijwilliger op zaterdag
aanwezig kan zijn.

Motivatie: de wereldbevolking is in alle eeuwen getroffen door besmettelijke ziekten met duizenden, ja
miljoenen doden. Nu was er een nieuwe pandemie:
“corona”. Een ziekte waaraan je kunt sterven of ervan herstellen. Het verschil met alle voorgaande plagen waren de belangen. Die floreren het best bij een
bevolking in angst. Nu is de vraag: hoe kunnen we
de mensen herstellen van angst…
Wanneer we als mensenkind geboren zijn, met de
vrije wil die daarbij hoort, en daarmee onze onafhankelijkheid in onze geest, ons bewustzijn en ons doen,
handelend afstand nemen van de idee dat ons lot
volgens vast plan verloopt, dan beginnen we als
mens te leven.

Slotwoord “Aan de slag”
Het meest waardevolle goed ter wereld heet liefde.
Iedereen is klant, maar slechts één wijst je de weg.
Luister naar zijn woorden: “Er is voor ieder: geloof,
hoop en liefde, en daarbij geef Ik je mijn vrede. Voldoende voor een leven vrij van angst”. Maar zegt Hij,
“Je moet er wel wat voor doen. Daarbij geef Ik je mijn
Geest om je te ondersteunen”. Amen

We hebben het vermogen om het leven in menselijke
maat te ervaren en bij te werken naar onze eigen
vrije wil, ondanks de controles die er zijn en beperkingen die worden opgelegd. Tegelijkertijd kunnen
we oog hebben voor allerlei mogelijkheden en waarschijnlijkheden, zoals het zou zijn om gedwongen in
een donker bos te wonen.

Claus Weggeman
(weggemanbali@hotmail.nl)

Dichterlijke woorden

Argumenten voor het overwinnen
van de machteloosheid

Ons menselijk zijn is verkennend op weg naar de
integriteit van God en begint te worstelen met de problemen van het leven. De woorden die worden gesproken en zijn geschreven over de kracht van God
brengen hem op weg naar bewustzijn.

Wij hebben de langste adem
wij hebben de betere toekomst nodig
bij ons horen de mensen met erger pijn
de slachtoffers van het kapitaal
bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld
dat voldoende was voor allen

De mens ondergaat zijn evolutie als vanzelfsprekend.
Hij weet dat zijn fysieke en mentale acties gevolgen
hebben voor dit leven en gelooft, of gelooft niet, in
een eeuwig leven bij God. Deze situatie heeft in de
loop der tijd onder de mensen orde en hiërarchie
doen ontstaan.

Wij hebben de langste adem
wij bouwen de menselijke stad
onze bondgenoten zijn
de mensen zonder rechten in de inrichtingen
de mensen zonder land in de steden
bij ons horen de doden van de tweede wereldoorlog
die eindelijk gerechtigheid te eten willen hebben
bij ons is al eens iemand opgestaan uit de doden

De goddelijke dimensie, die de kennis en technologie
van de mens overstijgt, brengt de mensheid de mogelijkheid van een buitengewone hulp. Het evangelie
getuigt ervan. Maar woorden lezen, woorden spreken bieden geen oplossing. Bidden en aanpakken
zijn nu geboden voor genezing, omdat wij als mens
er niet in geslaagd zijn om gestaag de goede weg
met vrije wil te bewandelen.

Dorothee Sölle (1929 – 2003)
Zij was een theologe die vooral in de tijd na de oorlog
bekend werd. Door de schokkende gebeurtenissen
kwam zij tot het besef dat we een nieuwe taal moesten zoeken voor geloof, theologie en kerk. Geloof en
politiek horen onlosmakelijk bij elkaar, omdat ze beide met ons totale leven te maken hebben. Zij voelde
zich verbonden met Bonhoeffer, die door Hitler vermoord werd. Welk perspectief was er na de 2e wereldoorlog? Hoe bouw je aan een wereld waar mensen met elkaar verbonden zijn, waarin mensen om
elkaar geven? Is dat niet door in de voetstappen te
gaan van Hem die al eens brood uitdeelde? ‘We bouwen een menselijke stad’, maar dan in de goede zin
van het woord, in verbondenheid met mensen zonder
rechten en zonder land, die ‘gerechtigheid te eten
willen hebben’. Daar hebben wij weet van want ‘bij
ons is al eens iemand opgestaan’. De velden vol kruisen roepen ons op, in de kerken horen wij van Iemand die ons voorging en inspireert, zoals bijv. tijdens de poëzieochtend en de zondagmorgen.

De ontstane hiërarchie met leiding vanuit kerkgemeenschappen lijkt zijn invloed te hebben ingeleverd.
Vandaag de dag blijkt het menselijk wezen, ondanks
alles wat onze beschaving heeft ontwikkeld, niet in
staat angsten te weerstaan. De goddelijke dimensie
is naar achteren geduwd. Terwijl we verlicht kunnen
worden met goddelijke genade en energie, ons wezen, ons zijn, kan wijzer en bewust worden, beseffend zodoende uit de duisternis van angst naar het
bevrijdende licht te gaan.
Hoe is het dan gesteld met onze Open Hof. De kerkgemeenschap met durf en actie steunend op de
kracht van de heilige Geest. Op het invullen van wat
Jezus ons als levensvoorbeelden en aanmoedigingen aanreikte. Meer dan 50 jaar heb ik dat meebeleefd; was het ook voor mijzelf een ontwikkeling van
mijn wezen. De kerkelijke overheden reageerden
afwijzend (maar met waardering), de overheid was
geërgerd (maar steunde wel), we werden daadwerkelijk bedreigd (maar grote steun van wijkbewoners)
– we hadden acties, zoals alle opvangplekken voor
verslaafden met een kerstpakket bezoeken, we hadden wekelijks Open huis voor oudere wijkbewoners.
Maar bij corona stokte dit wezen van onze kerkgemeenschap.

Barend van Wijngaarden
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Geloofsgesprekken

Gastvoorgangers

Wil je ontdekken wie Jezus voor jou is?
Samen eten - samen luisteren - samen praten.

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.

In een sfeer van onderlinge ontmoeting, openheid en
vrijheid, willen we met elkaar in gesprek gaan over de
onderwerpen over ons geloof, en dat wat ons in het
dagelijks leven bezighoudt.

Hij heeft gestaan in de gemeente Cuijk, Grave en
Gennep daarna in Nieuw Helvoet en vervolgens in
Barendrecht.

Wees welkom op de eerste bijeenkomst, waarin u informatie ontvangt.

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.

Aan het begin van de avond gaan we gezellig met elkaar aan tafel voor een heerlijke maaltijd. Daarna volgt
een korte, boeiende inleiding en gaan we in kleine
groepjes met elkaar in gesprek.

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.

Als er voldoende aanmeldingen zijn plannen we eind
september de startavond en vervolgens tien bijeenkomsten met de thema’s van de Geloofsgesprekken
Alpha.

Iedereen is welkom! Meld je aan.

Wilt u meer informatie, en wilt u zich opgeven voor
deelname, of begeleiding; mail naar
pastor.martens@christoffelparochie.nl
Pastor Gerda Martens

Verder is hij momenteel voor crisispastoraat in de wijk
rondom de Alexanderkerk beschikbaar.

Vrijwilligers gezocht

Sinds jaar en dag gaat hij met een katholieke collega
voor in de marathonkerkdienst aan de vooravond van
de Rotterdam Marathon.

- met eigen vervoer Onze dochter Luna is 21 jaar en heeft het Downsyndroom.
Luna werkt op maandag, dinsdag en vrijdag bij
Brownies & Downies in Capelle aan den IJssel, dat
doet ze al een paar jaar met heel veel plezier.
Begin september 2022 gaat Luna met 9 andere
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking
in Delfgauw bij Hof Delfgauw wonen.

Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie,
muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen
hebben zijn hart.
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.

Ze woont nu nog thuis op de Julianalaan in
Bergschenhoek en wordt op dit moment gebracht
en gehaald met de taxi, om zo naar haar werk te
komen.

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.

Omdat dit straks niet meer mogelijk is, zoek ik
vrijwilligers met eigen vervoer, die Luna 3x per
week om 8 uur vanuit Delfgauw naar Capelle aan
den IJssel en om 16 uur vanuit Capelle weer naar
Delfgauw willen brengen, tegen een kmvergoeding uiteraard.

Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël en
de oma van Ezmir.
Ds. Bettine Siertsema (Haarlem 1955) studeerde
Nederlands te Amsterdam. Zij was van 1999 tot 2010
studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum (later het Blaise Pascal Instituut genoemd) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf
2010 werkt zij daar als docent en onderzoeker aan de
Faculteit Wijsbegeerte. In 2007 promoveerde zij op
een onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de
concentratiekampen. Zij is een van de voorgangers
van de Ekklesia Amsterdam.

Het zijn 3x per week 2 ritten van ongeveer een half
uur (enkele rit). Een enkele rit is tussen de 23 en
28 km, net welke route je neemt.
Het liefst heb ik een groepje vrijwilligers, dat de
ritten onderling verdelen. Zo is er altijd iemand die
in kan vallen bij vakantie of ziekte.
Ik hoop dat u ons misschien kunt helpen.
Alvast bedankt!
Heeft u interesse of vragen dan kunt u mij bellen onder nummer: 06 1035 3287 - Andrea Lode
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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

16

juli/augustus 2022

Open Hof Nieuws

Open Hof Gemeenschap
Rooms-Katholiek

Protestantse Kerk Nederland

Overleden:
21 mei
13 juli

Overleden:

Joanna Paulina Theresia
Zoomer-van den Berg

90 jr.

Jacoba Joanna Maria
Hasselbach-Braams

89 jr.

30 juni

Barendina Walraven-van Es

87 jr.

02 juli

Willemina de Kleer

90 jr.

04 juli
18 juli

Elizabeth Wegter-Loeve
Karel Gerhardus Hemink

83 jr.
90 jr.

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de
ledenadministratie

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe bij dit verlies en gemis.
17
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Nieuwerkerk a/d IJssel

INHOUD
God is met vakantie
Thuis vieren met kinderen

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

3
4/5

28 augustus

09.30 uur

04 september

10.30 uur

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

Kinderdienst 09.30 uur

5

Schepingswandelig 27/8

5

Expositie Ontmoetingskerk Krimpen a.d. Lek

6

11 september

09.30 uur

Sacramentenvoorbereiding

6

18 september

09.30 uur

Giften PKN

6

J. Schat,
Communieviering.

Culturele koffieochtend 2/9

25 september

09.30 uur

7

02 oktober

09.30 uur

Marktconcert 14/9

7

G. Martens,
Communieviering.
H. Flohr,
Eucharistieviering.

Vrijwilligersmarkt

7

Zondagavondconcert 25/9

8

Filmhuis Open Hof 30/9

8

Vrijwilligersfeest 15/10

8

RK koor Open Hof 45 jaar 1/10

9

Ontmoetingsmiddag 16/10
ds. Fulco Timmers presenteert zijn proefschrift

9

Schoonmaker(s) gezocht

9

Een huis dat lacht

10

Pasto(p)raat: In Memoriam Diny Walraven

10

Wij verwelkomen pastor van Breemen

10

Voorstellen Rutger van Breemen

10

Ik voor jou, jij voor mij, wij voor elkaar

11

28 augustus

09.30 uur

In de marge

11

04 september

09.30 uur

Agenda Open Hof

12

Bijbelleesrooster

12

11 september

09.30 uur

Ons Wezen

14

18 september

10.00 uur

Dichterlijke woorden

14

25 september

09.30 uur

Gastvoorgangers

15

02 oktober

09.30 uur

Geloofsgesprekken

15

Vrijwilligers gezocht voor onze dochter

15

Autovervoer

17
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Krimpen a/d IJssel
H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287

28 augustus

11.00 uur

04 september

11.00 uur

11 september

11.00 uur

18 september

11.00 uur

25 september

11.00 uur

02 oktober

11.00 uur

Communieviering o.l.v.
Parochianen.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
Communicanten.
G. Martens,
Communieviering.
Communieviering o.l.v.
Parochianen.
H.Flohr, Eucharistieviering. Ziekenzalving.
R. van Breemen,
Communieviering.

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

Communieviering
o.l.v. Parochianen.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
G. Martens,
Communieviering.
G. Martens,
Oec. Viering.
H. Flohr,
Communieviering
o.l.v. Parochianen.

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand
Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

18 september

11.30 uur

Mw. Maya Walburg,
jeugddienst

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629)
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Dienstenschema
28 augustus

Open Hof

09.30 uur

R-K

H. Flohr, Eucharistieviering.

De Vijf Havens

10.30 uur

R-K

M. van der Put, Woord- en Communieviering.

Open Hof

11.15 uur * Prot F.J. Timmers, Jubileumdienst Willem Blonk.
M.m.v. Open Hof Cantorij en Kindercantorij.

29 augustus

Open Hof

09.00 uur

R-K

J. de Lange, ochtendviering.

04 september

Open Hof

09.30 uur *

B.J.S. Jonker, HA.

11.15 uur

Prot
.
R-K

R. van Breemen, Communieviering. Communicanten.

05 september

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

11 september

Open Hof

09.30 uur *

J.P. Molenaar, Startzondag. M.m.v. Lara, Linde en Fleur.

De Vijf Havens

10.30 uur

Open Hof

11.15 uur

Prot
.
Prot
.
R-K

12 september

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

18 september

Open Hof

11.15 uur *

19 september

Open Hof

09.00 uur

Oec
.
R-K

J. Korf en T. van Os, Vredeszondag.
M.m.v. Kindercantorij.
Ochtendviering.

25 september

Open Hof

09.30 uur *

A. Matser.

De Vijf Havens

10.30 uur

Prot
.
R-K

Open Hof

11.15 uur

R-K

Communieviering o.l.v. Parochianen.

26 september

Open Hof

09.00 uur

R-K

Ochtendviering.

01 oktober

Open Hof

10.00 uur

R-K

02 oktober

Open Hof

09.30 uur *

Prot
.
R-K

J. de Lange,
Jubileumviering 45 jaar RK Koor Open Hof.
G.A. Koelman.
M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof.
J. de Lange, Eucharistieviering.

Prot
.
R-K

B. Siertsema, Nieuwe Liefde Viering.
M.m.v. Open Hof Cantorij.
Ochtendviering.

11.15 uur
19.00 uur
03 oktober

Open Hof

09.00 uur

R. van Halsema.
J. Schat, Communieviering. M.m.v. RK-Koor.

M. van der Put, Woord- en Communieviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 12
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 15
De diensten in Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u op pagina 18

Alexanderpolder

Capelle a/d IJssel

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010 420 16 52

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010 450 23 54

28 augustus

09.45 uur

04 september

09.45 uur

11 september

09.45 uur

18 september

09.45 uur

25 september

09.45 uur

02 oktober

09.45 uur

H. Flohr, Eucharistieviering.
R. van Breemen,
Communieviering.
Communicanten.
Communieviering o.l.v.
Parochianen.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
J. Schat,
Communieviering.
J. de Lange,
Eucharistieviering.
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28 augustus

11.00 uur

02 september

10.00 uur

04 september

11.00 uur

11 september

11.00 uur

18 september

11.00 uur

25 september

11.00 uur

02 oktober

11.00 uur

J. de Lange,
Eucharistieviering.
De Roo, communieviering
o.l.v. WAD-groep.
G. Martens, Communieviering. Communicanten.
H. Flohr,
Eucharistieviering.
Communieviering o.l.v.
Parochianen.
G. Martens,
Communieviering.
H.Flohr,
Eucharistieviering.

juli/augustus 2022

Open Hof Nieuws

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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