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Dienst/Viering 18 september                         
Open Hof      Oec. 11.15 u. J.Korf en T.van Os. Vredeszondag. Ouderling van dienst E.v.d.Brug.              
                                                                                                     Kindercantorij. Kinderdienst. Live en via KerkTV.    

Dienst/Viering  19 september 
Open Hof      R.K.  09.00 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dienst/Viering 25 september                            
Open Hof Prot. 09.30 u. A.Matser. Ouderling van dienst C.Doornhein. Kinderdienst-Tienerdienst. 
                                                                                                                                         Live en via KerkTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                  Collecte: 1e  
Zending Colombia.

 
2

e 
Erediensten en Pastoraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

          R.K. 11.15 u.  F. Martens en M.Groeneweg. Communieviering. Live en via KerkTV 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

 

Collecte in de dienst van 11.15 uur |Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp 
Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) wil vluchtelingen steunen bij het thuisraken in hun nieuwe 
omgeving. De vrijwilligers willen daar graag aan bijdragen, want vluchten doe je niet zomaar. Het gaat om 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning die van de gemeente een woning gekregen hebben in onze wijken. 
VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en de RK-parochie St. Christoffel. De tweede 
collecte is bestemd voor GKOH (“Gezamenlijke Kerken Open Hof”). U kunt uw bijdrage storten op het 
onderstaande bankrekeningnummer: 
NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord. Nu de Corona maatregelen zijn opgeheven 
wordt er na de viering ook gecollecteerd. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld over de collectedoelen, tenzij u 
een andere instructie bij de overboeking vermeldt.  

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

Nagesprek na de dienst van 25 september 
Na de PKN-dienst van zondag 25 september is er weer een nagesprek over de dienst en de preek onder leiding 
van de voorgangster ds Anja Matser. Wij hopen weer op een ruime deelname en een goed gesprek. 
                                                                                                                    Namens de wijkkerkenraad, Hans Ros 

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

Jubileum RK koor Open Hof 
Op zaterdag 1 oktober is er ter gelegenheid van ons jubileum een feestelijke viering, waarin Joost de Lange 
zal voorgaan. 
Na afloop wordt er feestelijk koffie gedronken, om daarna af te sluiten met een klein concert met liederen die 
het koor in de loop der jaren heeft gekenmerkt. Iedereen die het koor een warm hart toedraagt is van harte 
welkom. De viering begint om 10:00 uur.We hopen u allen graag te ontmoeten op ons jubileumfeest! 
                                                                                             Thérèse Hanssen, namens RK koor Open Hof. 

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

Vrijwilligers in Open Hof maken het verschil! 
Op zaterdag 24 september wordt er in Open Hof een Vrijwilligersmarkt georganiseerd, waar alle 
mogelijkheden voor vrijwilligers worden gepresenteerd.  Of je interesse hebt in een kleine taak, of juist volop 
aan de slag wil, het kan allemaal!  Er zijn volop mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
gemeenschap, mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te ontdekken. Als vrijwilliger kan je meewerken aan de 
toekomst van Open Hof! Kom gezellig langs op 24 september tussen 11 en 14 uur en laat je informeren. 
De koffie staat klaar! We ontvangen je graag.            Namens RK en PKN, Dori Heijmans, Aria van Ballegoie 

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

Marktgesprek: Aan tafel 
Je hoort er gemakkelijk een uitroepteken achteraan: de oproep dat het eten klaar is, de tafel gedekt. Een 
uitnodiging ook: kom, schuif aan! Aan een tafel waar iedereen welkom is. Echt welkom, met zijn/haar/hun hele 
hebben en houwen, makken en kwetsuren. Als dat eens waar was. Op veel plekken wórdt dat waar, soms 
even, soms vaker. Dit onderwerp dat centraal staat in ons Marktgesprek van september. Het maandblad Open 
Deur reikt ons diverse aspecten en achtergronden aan om tot een gesprek te komen en ligt voor u klaar. 
 U bent van harte welkom op woensdag 21 september in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt 
ruim een uur.                                                                                                                    Barend van Wijngaarden 

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

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


Vrijwilligerseest 15 oktober 
U kunt zich nog tot en met 28 september a.s. opgeven voor het vrijwilligersfeest. U kunt een mail sturen naar 
hans.schutte@planet.nl of joostbarendrecht@hotmail.com. Of u kunt uw naam noteren op de lijst die op het 
keukenbuffet ligt. 

~~~~~~~~~~ 

Frank den Herder met Trio in Open Hof 
Op zondagavond 25 september om 19.00 uur is er weer een Open Hof Concert. Pianist Frank den Herder, al 
vele jaren bekend in Open Hof, komt nu met het Mendelssohn Trio. Het bestaat verder uit de  violiste 
Magdalena Karas en de celliste Fiona Hutubessy-Watson. Op het programma van het trio staat natuurlijk 
muziek van Mendelssohn, maar ook van Astor Piazzolla, Camille Saint-Saëns en Frank den Herder. Samen 
met Willem Blonk speelt Frank den Herder enkele Spaanse dansen van Moszkowski. Spectaculaire muziek! 
Van César Franck vertolkt Willem Blonk het geliefde Choral III. 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. 

~~~~~~~~~~~ 

“GeloofsABC” 
Op dinsdagavond 27 september gaat de kring “GeloofsABC” weer van start in de Ontmoetingeskerk. Op de 
eerste bijeenkomst lezen wij met elkaar het verhaal van Zachëus die zich verstopte in de boom bij de 
binnenkomst van Jezus in zijn stad (Lukas 19). Hij was nieuwsgierig maar wilde het schouwspel wel op een 
afstandje volgen. Bij het lezen van de gelijkenis gaan we ook ter rade bij de Tsjechische theoloog Thomas 
Halik. Hoe leest hij het verhaal van Zachëus? In zij boek “Geduld met God vraagt hij zich af, zijn wij soms ook 
niet Zachëus? Gepassioneerd door het geloof maar wel op een afstandje!  
De avond begint om 20.30 uur. Jils Amesz 

~~~~~~~~~~~ 

Nieuwe Liefde Viering: Tussen moed en wanhoop | zondag 2 oktober 19.00 uur 
Na een periode van noodgedwongen afwezigheid, zijn wij blij weer een Nieuwe Liefde Viering te mogen 
aankondigen. Deze viering gaan we aan de hand van dagboekfragmenten en memoires over 
concentratiekampen in op de discrepantie tussen de door ons ervaren werkelijkheid en het wereldbeeld dat uit 
veel psalmen spreekt: Als je volgens de Thora leeft, zal het je goed gaan. Wij zingen daarbij liederen van Huub 
Oosterhuis. Voorganger is Dr. Bettine Siertsema.  Zij studeerde Nederlands te Amsterdam en was van 1990 tot 
2010 studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Vanaf 2010 werkt zij daar als docent Geschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen. 
Namens de voorbereidingsgroep bent u van harte uitgenodigd! – Marleen Teeuwen 

~~~~~~~~~~ 

Groene Theologie 
De komende maanden lezen we de laatste twee hoofdstukken uit het boek “Groene Theologie”. In het vierde 
hoofdstuk van haar boek beschrijft Trees van Montfoort de ideeën van drie eco-feministische theologen. Deze 
theologen zijn afkomstig uit verschillende werelddelen en kerken (protestants, katholiek en oosters-orthodox). 
De nadruk op vrouwen komt misschien als een verrassing, maar volgens de schrijver is dit heel logisch, omdat 
het vrouwelijke van oudsher is verbonden met het aardse en het mannelijke met het goddelijke. Het denken van 
de theologen is sterk beïnvloed door de ZuidAmerikaanse bevrijdingstheologie en geeft een tegenwicht aan de 
dominante uitdrukkingen als rentmeesterschap en “zorg voor de schepping”. De eerste bijeenkomst is op 
maandagavond 3 oktober om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.  Jils Amesz 
 
 

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

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

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

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

Mededelingen voor het weekbulletin van 25 september inleveren in een Word document – als bijlage - voor 
woensdag 21 september 14.00 uur - per mail alleen naar: weekbulletin@openhof-ommoord.nl                                   
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