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Over dit boekje
Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de hulp van alle organisatoren van Ontmoetingskerk en 

Open Hof. Alle activiteiten zijn onder coronavoorbehoud. Houdt u de websites, mededelingenbladen 

en kerkbladen in de gaten voor alle actuele informatie.

Tekstredactie: Frans Woudenberg, Vormgeving: Otto Buitendijk, Coördinatie: Antoinette Brummelink,  

Gerdien van der Schans, Dirma Verkuil  Contact: activiteitenboekje@gmail.com
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INLEIDING

Het activiteitenboekje dat u zonet heeft opengeslagen, biedt een ruim overzicht van 

verschillende en bijzondere activiteiten, bekende en nieuwe. Deze worden ook dit 

seizoen georganiseerd door de beide wijkgemeenten Ontmoetingskerk en Open Hof. 

Hoewel we nog altijd rekening moeten houden met corona, hopen we dat alle acti-

viteiten dit kerkelijk jaar kunnen doorgaan. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier 

categorieën: Vieren, Jong-om-Zeven, Muziek en Ontmoeten & Leren. 

Actuele informatie over de activiteiten verschijnt in het weekbulletin van Open Hof en 

in de kerkbladen Open Hof Nieuws en Ontmoeting. Houdt u ook de websites in de gaten 

voor wijzigingen of nieuwe activiteiten. Als u meer informatie wilt, kunt u natuurlijk 

bellen of mailen met de contactpersoon die staat vermeld bij een activiteit. 

Al met al hebben we samen zo, ook deze keer weer, een verrassend aanbod samen-

gesteld, voor u en voor velen in de wijken. Activiteiten die veel plezier, smaak, 

gezelligheid, schoonheid, verrassende ontmoetingen, kennis, wijsheid en misschien 

nog wel veel meer opleveren.

Wij nodigen u uit om mee te doen en neem gerust een bekende met u mee. 

Alex en Jils

 

Websites:
www.openhof-ommoord.nl

www.pkn7kamp.nl

www.pkn-rotterdamnoordrand.nl

www.christoffelparochie.nl
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Vieren in Ontmoetingskerk en Open Hof

Iedere zondagmorgen is er een viering in de Ontmoetingskerk en Open Hof. In de 

Ontmoetingskerk om 10.00u, in Open Hof om 9.30u of om 11.15u als er een 

oecumenische viering is. In dit gedeelte staat meer informatie over opvang voor de 

allerkleinsten, kinder- en tienerdienst en over diverse bijzondere vieringen die er in 

onze beide kerken zijn

Crèche

Elke zondag tijdens de protestantse diensten om 9.30 uur en ook wanneer er een 

oecumenische dienst is om 11.15 uur, is er crèche voor de allerkleinsten van 0 tot 4 

jaar, behalve in vakanties en als er kliederdienst is.  De crècheruimte bevindt zich boven 

bij de zithoek en de box in de centrale ruimte. Helaas zijn er niet altijd veel kinderen, 

maar dat kan zo weer veranderen. In elk geval willen we niet dat ouders die met kleine 

kinderen onze kerk bezoeken, zich niet welkom voelen. Daarom staat er elke week een 

medewerk(st)er klaar om de kleintjes op te vangen. Ze kunnen lekker spelen, er wordt 

voorgelezen of getekend en zo nodig wordt er een luier verschoond. Er is voldoende 

speelgoed, tekenmateriaal, boekjes, fietsjes, enz.

Waar: Open Hof Ommoord. Wanneer: elke zondag 9.30 uur, behalve in vakanties en 

als er kliederdienst is. Contact: Tinie van der Linden

Kinder- en tienerdienst 9:30 uur

Iedere week is er kinderdienst voor alle kinderen van ongeveer 3 t/m ongeveer 12 jaar. 

Er is geen kinderdienst als er op die zondag een kliederdienst is en tijdens sommige 

schoolvakanties. Er is 1 groep en na de zomervakantie 1 keer per maand 2 groepen. 

De kinderen zitten tot de schriftlezing bij hun ouders/verzorger in de kerk. In deze tijd 

wordt er een lied gezongen voor de kinderen. Voor de lezing komen de kinderen naar 

voren en houdt de voorganger een gesprekje met hen of vertelt een verhaaltje. Daarna 

nemen de kinderen het licht mee en gaan naar hun eigen ruimte om daar het Bijbelver-

haal te horen en er eventueel een verwerking van te maken. In hun eigen ruimte zetten 

we het meegenomen licht uit de kerk op een tafel, waar ook een bijbel, een tinnen 

beker en schaaltje staan. Ook de liturgische kleur is te zien door middel van een
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lint aan het kleedje. We hebben een gesprekje, een 

gebed, soms een lied en vertellen het Bijbelverhaal. 

Daarna is er een verwerking over het Bijbelverhaal of 

onderwerp. Na de verkondiging komt de ouderling van 

dienst ons halen en komen de kinderen terug om vervolgens bij hun ouders/verzorger te 

gaan zitten. Als de voorganger het van tevoren aangeeft, kunnen de kinderen nog even 

naar voren komen om te vertellen wat ze gemaakt hebben. Dit gebeurt in ieder geval in 

de adventsperiode, want dan hebben we ook een project dat we afsluiten op kerstoch-

tend. Vaak hebben we ook een project tijdens de veertigdagentijd en dit sluiten we af op 

paasochtend.

Waar: Open Hof Ommoord. Wanneer: elke zondag 9.30 uur, behalve als er ’s middags 

een kliederdienst is en tijdens sommige vakanties. Contact: Anneke Barendrecht

Kindernevendienst Ontmoetingskerk
Voor kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot en met 8 (4-12 jaar) kan er elke 
zondagochtend kindernevendienst zijn. Op zondag maken de kinderen het begin en het 
einde van de eredienst mee en vertrekken rondom de preek voor een klein halfuurtje naar 
hun eigen dienst. In de kindernevendienst wordt een verhaal gelezen volgens de methode 
‘Kind op Zondag’. Daarna wordt na aanleiding van het verhaal een verwerking gemaakt. 
Dat kan variëren van iets knutselen tot een gesprek of een spel. Zijn er kinderen die mee 
willen doen met de kindernevendienst, bel of app dan met Marieke de Koning.
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp, Wanneer: op elke zondag om 10.00 uur; 
alleen als kinderen aangemeld zijn. Contact: Marieke de Koning

Tienerdienst
Voor alle tieners (vanaf 10 jaar) is er 
de Tienerdienst. Eens per maand gaan 
we tijdens de kerkdienst met elkaar 
onze eigen dienst vieren. We starten 
om 9.30 uur. In de tienerdienst staat 
een onderwerp centraal, lezen we uit 
de Bijbel, is er ruimte voor al jouw 
vragen, is het gezellig en maken we
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gebruik van creatieve werkvormen zodat je niet een uur 
stil hoeft te zitten. Jullie eigen ideeën zijn daarin ook 
belangrijk. De tienerdienst vindt plaats in de Stilteruimte 
in Open Hof en wordt geleid door Roland Hartmans en 
Jan-Peter Molenaar. Voor informatie, data en aanmelden 
kun je bij hen terecht. 
Waar: Open Hof  Wanneer: 4 september 2022, 
25 september 2022,  23 oktober 2022, 
20 november 2022, 18 december 2022. 
Contact: Roland Hartmans.

Tienernevendienst Ontmoetingskerk
Voor alle tieners (vanaf de brugklas) is er Tienernevendienst. Een keer in de twee 
weken op zondagochtend - tijdens de kerkdienst - komen de tieners bij elkaar in hun 
eigen ruimte. Zo is er volop plaats voor gesprek over wat je belangrijk in het leven 
vindt. Over wat je gelooft, en over wat er om je heen gebeurt. Het is altijd een leven-
dige happening.
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp. Wanneer: op 
elke zondag om 10.00 uur; alleen als tieners aange-
meld zijn. Contact: Jils Amesz.

Kliederkerk
Kliederkerk is een bijzondere plek voor kinderen van 
0-12 jaar en (groot)ouders. Kliederkerk is vrij: kin-
deren kruipen of lopen rond, knutselen en kliederen. 
Tegelijk biedt het inhoud. Een goed verhaal. Muziek. 
Knutselen. Proefjes. Tijdens een kliederkerkdienst 
staan de kinderen centraal. We zingen bekende 
kinderliedjes en luisteren naar een verhaal uit de kin-
derbijbel. Daarna beleven kinderen het verhaal door 
er bijvoorbeeld over te schilderen en te knutselen. 
Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden 
mogen mee knutselen, of drinken met elkaar koffie 
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of thee. Tijdens de kliederdienst wordt vaak met elkaar 
gegeten. Een feestje!
Voor wie: kinderen van 0-12 jaar en hun (groot)ouders
Waar: Open Hof Ommoord Wanneer: zie de activiteiten-
kalender en de websites. Contact: Amalia Barendrecht.

Oecumenische Jongerenviering – Dienst in Vieren
Twee keer per jaar is er op zondagmorgen om 11.15 uur een 
oecumenische ‘Dienst in Vieren’. In deze diensten wordt u door 
jongeren naar aanleiding van een actueel thema aan het werk 
gezet. De dienst duurt ongeveer 1 ½ uur en ziet er als volgt uit: 
we beginnen in de kerkzaal met een verrassend welkom. Na 
zingen, bidden en het lezen uit de Bijbel, kan iedereen kiezen om het thema op een ei-
gen manier te beleven. In de kerkzaal wordt de Bijbellezing in een actueel daglicht ge-
plaatst. In de andere zalen is er een gesprek of discussie en wordt er muziek gemaakt, 
geschilderd of geknutseld. Soms is er ook een Taizé-halfuurtje waar het thema op een 
meditatieve wijze wordt behandeld. Er zijn dus in totaal 5 activiteiten waar eenieder 
zich op zijn of haar manier het thema eigen kan maken. Na een half uur ontmoet ie-
dereen elkaar weer in de kerkzaal. Daar komt iemand vertellen over het collectedoel, 
zingen we samen, horen de voorbede, wensen elkaar de vrede en delen tot slot in een 
grote kring de maaltijd van de Heer. Na de zegen en het slotlied krijgt iedereen een 
verrassing om mee naar huis te nemen en kunnen we, onder het genot van een kop 
koffie, thee of limonade, in de ontmoetingsruimte met elkaar napraten.
Waar: Open Hof Ommoord. Wanneer: Twee keer per jaar op zondag om 11.15 uur, 
zie website. Contact: Alex Barendrecht, Anneke Barendrecht.
Categorie: Jeugd & Jongeren, Vieringen.

Kerkdiensten op de donderdagmiddag
Iedere drie maanden is er in Open Hof een kerkdienst op een donderdagmiddag. Deze 
donderdagmiddag-kerkdiensten zijn gericht op ouderen, maar uiteraard is iedereen, 
van welke leeftijd dan ook, van harte welkom. Na de kerkdiensten is er koffie en thee, 
en ruim gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Waar: Open Hof. Wanneer: 20 oktober 2022, 19 januari 2023, 20 april 2023. 
Contact: Eelco van der Brug en Bea Cox.
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Nieuwe Liefde Vieringen
De naam van deze vieringen is afkomstig van dichter en theoloog Huub Oosterhuis. 
Deze nieuwe liefde gaat verder dan de vriendelijkheid, vriendschap en liefde tussen 
mensen, maar omvat in zijn visie ook ‘alles wat ten goede is, alles wat zingt en in 
vervoering brengt, alles wat troost en tot bezinning leidt, en alles wat bijdraagt tot iets 
meer recht en vrede voor zoveel mogelijk mensen’. 
In de vieringen staan muziek en poëzie (van Oosterhuis en geestverwanten) en 
maatschappelijke betrokkenheid centraal. Voor de vieringen worden diverse sprekers 
uitgenodigd, vaak van buitenaf. Er is een (project-)koor om de vieringen muzikaal te 
ondersteunen. De vieringen zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar inspire-
rende vormen van liturgie en Bijbeluitleg. U bent welkom, ongeacht uw (kerkelijke) 
achtergrond. Wij houden u op de hoogte via de website, het Open Hof Nieuws en het 
weekbulletin.
Waar: Open Hof Ommoord. Wanneer: 19.00 uur. 
Contact: Taakgroep Eredienst / Marleen Teeuwen.

Wereldlichtjesdag in Open Hof
Op de tweede zondag in december is het Wereld-
lichtjesdag. Op deze dag staan we met elkaar stil bij 
alle kinderen die, op welke leeftijd en op welke wijze dan ook, zijn overleden. We eren 
en herinneren al die kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, 
troostende woorden en gedichten. Dit jaar gebeurt dat ook weer in Open Hof. Als u 
een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er zijn mensen van alle leef-
tijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, 
andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom. Som-
mige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet 
eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies 
nog zo vers is, en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis 
en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen, blijven hetzelfde en verbinden 
mensen die elkaar verder niet kennen. De aanvangstijd is 18.45 uur. De deuren gaan 
open om 18.30 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er 
gelegenheid om bij koffie en thee nog na te praten. Wilt u meer informatie, stuur dan 
een email naar: wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl.
                                                  Waar: Open Hof Ommoord Wanneer: 11 december 2022.
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Kerk-Schooldienst Ontmoetingskerk
Op de donderdagochtenden voor Kerstmis en Pasen komen de ‘buren’ van de Ontmoet-
ingskerk op kerkbezoek voor hun kerst- en paasdienst. De leerlingen en de leerkrachten 
van de Ds. J.J. Buskesschool bereiden de diensten samen voor. In de kerk zingen zij be-
kende kerst- en paasliederen, lezen zij zelfgemaakte gedichten voor en versieren de kerk 
met hun kunstwerkjes. Natuurlijk worden de bekende Bijbelverhalen verteld. Een bele-
venis voor de kinderen van alle groepen! In december 2022 
en april 2023 staan de kerkdeuren open voor de vieringen.
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp Wanneer: op nader te 
bepalen datum in december 2022 en april 2023
Contact: Jils Amesz

Kerstgezinskliederdienst
Op kerstavond is het weer zover - de Kerstgezinskliederdienst!!! 
Wij luisteren en kijken naar het verhaal van Maria en Jozef en hun 
pasgeboren kind Jezus. Wij zingen bekende kerstliederen. En natuurlijk 
gaan wij kliederen -  knutselen, boetseren en schilderen over het 
kerstverhaal. Uiteraard is er weer limonade met wat lekkers!
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp Wanneer: 24 december 2022 
vanaf 19.00 uur Contact: Jils Amesz

Kerst- en paasvieringen        
Samen met de PCOB organiseren de diaconieën van Open Hof en de Ontmoetingskerk 
op een woensdagmiddag voorafgaand aan Kerstmis en Pasen een viering. Centraal staan 
het elkaar ontmoeten, samen eten, samen zingen en een moment van bezinning. Het 
afsluiten van deze middagen met het bekende advocaatje 
met slagroom (of een ander drankje!) is inmiddels tradi-
tie geworden. Het is wel de bedoeling dat u zich hiervoor 
aanmeldt in verband met de catering. De kerstviering staat 
gepland op woensdag 21 december 2022 en de paasviering 
op woensdag 29 maart 2023.
Voor wie: iedereen Waar: Ontmoetingskerk
Wanneer: 21 december 2022, 13.00 uur 
en 29 maart 2023, 13.00 uur Contact: Gonny Boot

Ontmoetingskerk 7kamp



Avondvieringen
De Werkgroep Eredienst streeft ernaar om elk jaar 4 Avondvieringen te organiseren, 
elk met een geheel eigen karakter. Het doel is, om jong en oud(er), gemeenteleden (of 
geen-gemeenteleden) vanuit het gehele geloofs- en belevingsspectrum tot zijn en haar 
recht te laten komen.
Voor 2022:
2 oktober 19.00 uur: Nieuwe Liefde Viering, waarbij met name liederen en gedachten,
afkomstig van Huub Oosterhuis en geestverwanten centraal staan.
18 december 19.00 uur: Kerstzangdienst. Op deze 4e zondag van advent worden 
bekende én nieuwe kerstliederen in Samenzang gezongen. Dit jaar zal, mét koor, 
solisten en orkest, het prachtige en welbekende “Oratorio de Noël” van Saint Saëns 
worden uitgevoerd. 
Voor 2023:
26 februari 19.00 uur: Eerste Zondag van de 40-dagentijd: Vesper voor en door Jong en 
Oud. We ontmoeten elkaar in verstilling, zang en gebed.
28 mei 19.00 uur: Taizéviering: voor jong en oud, voor Ommoord en de Stad waarin wij 
wonen, voor ieder, die zich met Taizé verbonden weet.
Waar: Open Hof Ommoord. Contact: Werkgroep Eredienst, Ida Taapke.

VIEREN 
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Algemeen. De protestantse wijkgemeentes van Ommoord en Zevenkamp trekken 
samen op, zeker wat de activiteiten voor jeugd en jongeren betreft. In dit gedeelte 
van het boekje lees je meer over welke activiteiten er zijn voor kinderen, jongeren en 
(jong)volwassenen. 
Website, nieuwsbrief en updates. De meest actuele informatie vind je op de websites, 
vooral op www.openhof-ommoord.nl. Wil je op de hoogte blijven van de jeugdacti-
viteiten, stuur dan een mail naar jeugdteam@openhof-ommoord.nl. Je ontvangt dan 
regelmatig updates over activiteiten per mail. Vermeld ook je mobiele nummer als we je 
via WhatsApp op de hoogte mogen houden van jeugdactiviteiten. We hopen je bij één 
(of meer) van onderstaande activiteiten te mogen begroeten! 
#Durftevragen De leeftijdsaanduidingen bij de activiteiten zijn een indicatie. Twijfel je 
of een activiteit geschikt is voor jou of je kind? Vraag het gerust na bij de organisator. 
Overleg is altijd mogelijk! Natuurlijk kun je ook mailen als je vragen of opmerkingen 
hebt. We horen graag van je! 
Vieren. In het gedeelte “VIEREN” staan ook enkele activiteiten die in het bijzonder ge-
schikt zijn voor jonge mensen. Het gaat om: 
- Crèche, oppas en Kinder(neven)dienst
- Tienerdienst
- Dienst-in-Vieren
- Kerk-School diensten
- Kliederkerk
Meer informatie over die activiteiten vind je in het gedeelte “VIEREN”. 
Muziek. Muziek maken is leuk! Voor kinderen is er de Kinder- en Jeugdcantorij, voor 
jongvolwassen Koor Hemelsbreed. Houd je van zingen in de diensten, dan is de Open 
Hof Cantorij wellicht iets voor jou. In het gedeelte “MUZIEK” lees je meer over deze 
koren. Je kunt altijd een keer mee repeteren en kijken of het iets voor je is! 
Gespreksgroepen Er zijn gespreksgroepen waar je met leeftijdsgenoten de diepte in 
kunt gaan over geloofs- en levensvragen. In deze groepen ontmoet je naast leeftijds-
genoten mensen van alle leeftijden: een mooie kans om levenservaringen te delen! In 
het gedeelte “ONTMOETEN en LEREN” lees je meer over bijvoorbeeld Gespreksgroep 
Vandaag en GeloofsABC.
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Jeugdhonkavonden
Elke maand is er een jeugdhonkavond voor tieners/jongeren. Dit is op 
een vrijdagavond. We starten om 18.00 uur en eten met elkaar. Soms 
maken we zelf pannenkoeken of iets anders, een andere keer halen we 

pizza’s of patat. De avonden zijn bedoeld om elkaar 
te ontmoeten en iets leuks te doen. Denk aan een 
spelletjesavond, een filmavond, enz. Je mag ook vrienden of 
vriendinnen meebrengen. De jeugdhonkavonden zijn in de 
Ontmoetingsruimte van Open Hof en worden begeleid door 
Roland Hartmans en Jan-Peter Molenaar. 

Voor informatie en aanmelden kun je bij hen terecht. Waar: Open Hof.

Tienerkamp
We starten het seizoen met een kamp. We gaan een 
weekendje weg van vrijdagavond 16 september tot 
zondagmiddag 18 september (datum nog onder 
voorbehoud). We kamperen op een camping die redelijk in de 
buurt is. We doen spellen, een dropping; er zijn serieuze mo-
menten; er is vrije tijd en veel plezier samen. Op zondagochtend 
hebben we een eigen kampdienst. De eigen bijdrage is 25 euro 
p.p. Aanmelden kan bij de leiding van de Tienerdienst. 

Contact: leiding Tienerdienst, Roland Hartmans.

Bijbel/schilderles
Een buitenschoolse activiteit: Bijbel- en Schilderles in de Ontmoetingskerk.
In het schooljaar 2022 – 2023 zijn er weer voor de kinderen van de ‘buren’ (Buskes-
school) teken- en schilderlessen bij een Bijbelverhaal. De kerk en de school werken 
samen in dit project, ‘een Bijbelverhaal en een schilderles’. Bij het project maken 
kinderen kennis met Bijbelverhalen en werken zij met diverse teken- en schildertech-
nieken, zoals aquarelleren, tekenen met houtskool. De lessen worden gegeven door 
dominee Jils en kunstenares Marieke. De lessen zijn op maandagmiddag  van 13.00 tot 
14.00 uur in de klas van de Buskesschool. Voor wie: leerlingen van de Buskesschool 
Waar:Buskusschool. Wanneer: maandagmiddag om 13.00 uur. Contact: Jils Amesz en 
Marieke de Koning.



Tienercatechese 
‘Catechese’ betekent kerkelijk onderwijs en gaat al lang mee met de traditie van de 
kerk. Daarmee klinkt catechese misschien ouderwets, maar het gaat er tegenwoordig 
anders aan toe dan vroeger. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het in-
brengen van je eigen mening. Catechese gaat om het kennismaken met de kernwaarden 
van het christelijk geloof, en het verkennen van prachtige Bijbelverhalen, waar je de rest 
van je leven inspiratie uit kunt putten. Contact: Jils Amesz

Waardenvol opvoeden
3 keer per jaar gaan we met elkaar in gesprek over hoe we 
onze kinderen Waardenvol kunnen opvoeden. Met ouders 
onderling hebben we het over thema’s als keuzes maken, 
geloofsopvoeding, wat zijn de zegeningen en lastigheden in 
het opvoeden enz. We delen onze ervaringen en staan zo om elkaar heen als ouders, 
want voor (geloofs-)opvoeding is nog steeds geen handleiding verschenen.
Waar: Open Hof. Wanneer: 1 november 2022. Inloop 19:45 uur, start 20:00, einde 
21:30 uur. Contact: jeugdteam@openhof-ommoord.nl.

Brood bakken en uitleg over het Avondmaal
Op zaterdagmiddag 11 februari 2023 van 14.00-16.00 uur kunnen kinderen in de basis-
schoolleeftijd (groep 3 t/m 8) met ds. Jils Amesz en jeugdwerker Jan-Peter Molenaar 
aan de slag gaan om brood te bakken voor het Avondmaal. Ondertussen kunnen oud-
ers/verzorgers met elkaar in gesprek over het vieren van het heilig Avondmaal. Wat 
betekent dit voor je? Zijn er misschien lastige aspecten? Wat vind je mooi en waarde-
vol? Hoe beleef je dit samen met je kinderen? 
Naast het bakken van brood doen we ook een aantal spelletjes en opdrachten om iets 
te ontdekken van het wat en hoe van 
het Avondmaal. We sluiten de bijeen-
komst samen met ouders/verzorgers 
en kinderen af. Waar: Ontmoetings-
kerk Zevenkamp. 
Wanneer: 11 februari 2023, 14:00-
16:00 uur. Contact:
jeugdteam@openhof-ommoord.nl. 
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Sirkelslag 
Sirkelslag is een laagdrempelig spel om kinderen en jongeren te betrekken bij acti-
viteiten van de kerk. Het spel spreekt kinderen en jongeren aan en brengt ze op een 
laagdrempelige manier met elkaar in verbinding. Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen 
woonplaats. Je speelt tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel Nederland. 
Online sta je in verbinding met elkaar. Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creati-
viteit, actie en teamspirit. Deze activiteit wordt samen met andere kerken uit Rotterdam 
Noordrand georganiseerd. 
Er zijn twee varianten: Sirkelslag Kids voor kinderen van 8-12 jaar en Sirkelslag Young 
voor jongeren van 12-16 jaar. Op het moment van verschijnen van dit boekje was nog 
niet bekend wanneer de volgende edities plaatsvinden. 
Waar: Open Hof Ommoord Wanneer: Houd de nieuwsberichten/website van Open 
Hof in de gaten voor de datum. Contact: Amalia Barendrecht, Roland Hartmans, Jan-
Peter Molenaar, Jeugdteam algemeen

Inspire run
Elke twee weken vertrekt een groepje sportievelingen vanuit Open Hof om samen een 
rondje hard te lopen. Tijdens het lopen wordt er gepraat over de dingen van alle dag, de 
dingen die het leven kleuren, ons inspireren of ons op dat moment bezighouden. Voor 
je het weet sta je met vijf kilometer in de benen weer uit te hijgen bij Open Hof.
Soms wordt meegedaan aan een loopevenement. Bijvoorbeeld aan de (kwart)marathon 
van Rotterdam, de Rotterdam night-run of de Urban Trail. Lijkt het je leuk om op een 
dinsdagavond mee te lopen? Sluit gerust bij ons aan!
Voor wie: iedereen die vijf kilometer kan hardlopen, tempo maakt niet uit. 
Waar: begin- en eindpunt Open Hof Ommoord. Wanneer: eens per twee weken op 

dinsdag om 19.45 uur 
Contact: Dirma Verkuil.
.

JONG - OM - ZEVEN 
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Kinder- en Jeugdcantorij Open Hof
Een koor voor kinderen vanaf 6/7 jaar.
De Kinder- en Jeugdcantorij is een oecumenisch 
koor dat verbonden is aan de kerkgemeenschap 
Open Hof. Dit houdt in dat er gemiddeld 6 maal 
per jaar medewerking wordt verleend aan een 
kerkdienst. Dit kan zowel een protestantse als een 
Rooms-katholieke of een oecumenische viering 
zijn. De Kindercantorij bestaat al meer dan 40 jaar 
en is al die jaren de basis van de koorzang in Open 
Hof geweest. Dirigent is Willem Blonk.
Eenmaal per jaar, in de maand juni, werkt de Kinder- en Jeugdcantorij mee aan een 
Zomerconcert. Ook treedt het koor op buiten de Open Hof. Bijvoorbeeld in kerkdiensten 
en bij concerten in andere plaatsen. 
We zijn een koor waar met plezier gewerkt wordt aan muzikaliteit en zuiverheid. 
Ook de gezelligheid wordt bij ons niet vergeten! Traditioneel sluiten we ons seizoen af 
met een gezamenlijke maaltijd. De kosten bedragen €10 per maand.
Waar: Open Hof Ommoord. Wanneer: op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. 
Contact: Nienke Timmers.

Open Hof Cantorij     
De Open Hof Cantorij is een protestants, gemengd kerkkoor, dat al sinds 1970, bijna 
vanaf het ontstaan van Ommoord, deel uitmaakt van de rijke muziektraditie van Open 
Hof. Het koor heeft nu ongeveer 18 leden.
De belangrijkste functie van de cantorij is het ondersteunen van de zang in de vie-
ringen, meestal één keer per maand. Door ook andere stukken ten gehore te brengen 
wordt een extra bijdrage aan zo’n dienst geleverd. Ook werkt de cantorij regelmatig 
mee aan evenementen (bijv. Ommoord ziet Sarah) en concerten. De cantorij heeft 
haar medewerking verleend aan het inspiratiefestival op Terschelling in oktober 2021 
en heeft op 24 april 2022 het Jubileumconcert t.g.v. het 50-jarig bestaan gevierd met 
een uitvoering van Haydn’s oratorium ‘Die Schöpfung’. Ook heeft de cantorij haar 
medewerking verleend aan een aantal psalmen voor de nieuwe bundel: Psalmen 
anders. Met dank aan het koor Hemelsbreed, door deze samenwerking hebben we de 
bovengenoemde activiteiten gerealiseerd.
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De Open Hof Cantorij staat onder leiding van de cantor-organist van Open Hof, Willem 
Blonk. Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit liederen uit het liedboek, maar er 
worden bijvoorbeeld ook liederen uit Taizé gezongen en veel van Huub Oosterhuis. Vele 
landen en muziekculturen worden zingend tot klinken gebracht.

Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Ook jongeren zouden een wel-
kome aanvulling voor het koor betekenen. Je hoeft geen grote zang- of koorervaring te 
hebben, maar je moet wel gemotiveerd zijn en een klein beetje muzikaal talent hebben. 
Twijfel je? Kom dan eens luisteren en meezingen. We repeteren op woensdagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur in Open Hof.
Waar: Open Hof Ommoord  Wanneer: elke woensdagavond repetitie, 20.00-22.00 uur
Contact: Willem Blonk, Heleen Vermeiden
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Oecumenisch Seniorenkoor 
Open Hof
“Zing nu de Heer! Hij zag 
ons aan, maakte de nacht 
tot morgen. Hij die ons riep 
in ’s Vaders naam, heeft ons 
bevrijd van zorgen.” Dat is de tekst van nummer 237 uit de koormap van het senioren-
koor. We zongen het in de viering van Pasen 2022.Dat is wat we doen, mooi, doorleefd 
en toegewijd zingen, in de vieringen in Open Hof, zowel in rooms-katholieke vieringen 
als in de PKN-gemeente. Maar we geven ook graag een concert, waar we dan hard voor 
oefenen. Bij  een enquête bij ons 25-jarig bestaan zeiden de leden o.a. :
-“Ik houd van muziek en ik zing graag bij Willem, hij zoekt uitdagende muziek voor ons.”
-“Ik  word blij van binnen door het zingen, ik kan er ook mijn geloof in uiten.“
-“Je komt hier in een warm bad.“ Voor het komend seizoen staan naast diverse kerk-
diensten op het programma: op 20 november het jubileumconcert van Willem Blonk en 
het marktconcert op 14 december. Ons repertoire is aangepast aan onze mogelijkheden 
en komt uit een lange traditie van kerkliederen. Als u nieuwsgierig bent en u afvraagt of 
het iets voor u is, kom dan vrijblijvend luisteren of meedoen op de repetitiemiddag.
Voor wie: vrouwen en mannen vanaf 60 jaar. Waar: Open Hof Ommoord
Wanneer: repetitie elke maandagmiddag (vanaf 29 augustus) van 13.45 uur-15.00 uur 
met een gratis kopje koffie of thee na afloop. Contact: Lenie Mulder.

Koor Hemelsbreed is sinds 2011 actief in Open Hof. Het koor wordt gevormd door circa 
20 enthousiaste leden in de leeftijd van 25-60 jaar en staat onder leiding van dirigent 

Willem Blonk. Het koor zorgt voor muzikale ondersteuning bij 
kerkdiensten en vieringen in Open Hof en elders, puttend uit 
een gevarieerd kerkmuzikaal repertoire (traditioneel, Taizé, pop, 
klassiek; met of zonder instrumentale begeleiding). Daarnaast 
is het koor ook regelmatig te horen in concerten. Hoogtepunten 
van de afgelopen jaren waren uitvoeringen van ‘The Promise of 
Christmas’ van Dan Burgess, het filmmuziek project ‘Cinema Vo-

caal’ en - samen met de Open Hof Cantorij - Die Schöpfung van Joseph Haydn. Kwaliteit 
en gezelligheid gaan bij Hemelsbreed hand in hand.
Waar: Open Hof. Wanneer: om de week op donderdagavond. Contact: Wilma Stolk

MUZIEK
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Stichting Open Hof Muziek
De Stichting Open Hof Muziek organiseert, gecoördineerd door Willem Blonk, elk jaar 
tien Marktconcerten en vijf Zondagavondconcerten in Open Hof. De Marktconcerten 
vinden plaats op de tweede woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en 
augustus) tijdens de wekelijkse markt voor de deur van Open Hof. De Marktconcerten 
beginnen om 11.00 uur en duren ruim een half uur. De entree is altijd gratis, maar om de 
kosten te dekken wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. Voor de avondconcerten 
is in de meeste gevallen de entree gratis met na afloop een collecte. In enkele gevallen is 
de Stichting genoodzaakt een toegangsprijs te vragen vanwege de hoge kosten en de eis 
van de subsidieverstrekker als daarop een beroep moet worden gedaan. Aanvang van de 
avondconcerten: 19.00 uur. 
Voor de laatste maanden van 2022 tot begin januari 2023 zijn de onderstaande 
concerten gepland.

Marktconcerten:
14 september 2022 Salonorkest Capelle, 12 oktober 2022 Eline Renes, viool
9 november 2022 Willem Blonk,  14 december 2022 Oecumenisch Seniorenkoor Open 
Hof,  11 januari 2022 Nieuwjaarsconcert met Klezmergroep De Klezbez

Zondagavondconcerten:
25 september 2022 ‘Concert in kleine bezetting’. Met het Mendelssohntrio, bestaande uit 
Magdalena Kara, viool, Fiona Watson-Hutubessy, cello en Frank den Herder, piano

20 november 2022 ’40 jaar veelzijdig’. Concert met de vier Open Hof - koren en diverse 
musici o.l.v. Willem Blonk

14 januari 2023 (zaterdag) Nieuwjaars-orgelconcert door Willem Blonk, i.s.m. Rotterdam 
Orgelstad. Een hapje en drankje wordt u aangeboden na een concert, dat duurt van 
15.30 - 16.15 uur. Entree vrij! 23 april Voorjaarsconcert, 25 juni Zomerconcert

De concerten worden via de website en in het Weekbulletin aangekondigd. Via email 
kunt u op de hoogte worden gehouden. U kunt zich hiervoor aanmelden: nhof@chello.nl.
Contact: hof@openhof-ommoord.nl.  Website: www.openhof-ommoord.nl.
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Gemeentevergaderingen
Minstens twee keer per jaar worden voor de protestantse gemeenteleden zogeheten 
gemeentevergaderingen in Open Hof belegd (veelal na afloop van de zondagse ochtend-
viering). Daar worden wisselende onderwerpen besproken en kan een gedachte-uitwis-
seling plaatsvinden tussen de gemeenteleden, pastores en de Wijkkerkenraad.
Waar: Open Hof. Wanneer: gemiddeld twee keer per jaar (zie website).
Contact: Alex Barendrecht.

GeloofsABC
GeloofsABC is voor iedereen - jong en oud - die meer wil weten over het christelijk 
geloof. In de gesprekken gaan we geen vraag uit de weg. Ook dit seizoen gaan we aan de 
slag met de heel praktische kant van het geloof. Aan bod komen dagelijkse onderwerpen 
en telkens is de vraag hoe leggen we een link met kerk, theologie, Bijbel om zelf keuzes 
voor ons eigen geloof te maken.
Waar: nog niet bekend. Wanneer: zie de aankondigingen in weekbulletin en kerkblad.
Contact: Jils Amesz.

Gespreksgroep Vandaag
In de Gespreksgroep Vandaag hebben we het over actuele onderwerpen, die we bekij-
ken in het licht van ons geloof en de Bijbel. Daarbij is er altijd ruimte voor verschillende 
interpretaties. We gebruiken o.a. spelvormen, film- en muziekfragmenten - dat maakt het 
verrassend en interactief. De groep bestaat op dit moment uit 30’ers en 40’ers, maar is 
niet aan één leeftijd verbonden – ben je jonger of ouder: je bent welkom! De groep komt 
ongeveer eens in de zes weken bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. 
Wanneer: zie de jaarkalender en de websites. Waar: bij deelnemers thuis.
Contact: Dirma Verkuil.

Gespreksgroep “Heide-Bes”.
Sinds het najaar van 2018 is er een gespreksgroep in de Heide-Bessenbuurt. We komen 
2 keer per jaar bij één van de deelnemers samen rondom een onderwerp. Dat onderwerp 
bepalen we samen. Er zijn op dit moment 14 mensen die meedoen. Zij wonen allen in de 
Heide-Bessenbuurt. Doel van de groep is om elkaar af en toe buiten het kerkgebouw te 
ontmoeten in onze eigen buurt rondom een onderwerp. Als je elkaar op deze
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manier ook buiten het kerkgebouw leert kennen, kun je misschien ook op andere 
momenten iets voor elkaar betekenen.
Waar: bij één van de deelnemers. Wanneer: in voor- en najaar.
Contact: Tinie van der Linden.

Gesprekskring Ontmoetingskerk
In de Ontmoetingskerk komt een keer in de maand - woensdagavond - de gesprekskring 
voor mensen met een beperking bij elkaar. In de samenkomst wordt er gezongen, 
gebabbeld en geluisterd naar de woorden uit de Bijbel. Een samenwerking met de stich-
ting ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten) wordt in keer in het jaar een 
kerkdienst georganiseerd.
Waar: 5 Havens .Wanneer: een keer in de maand op de laatste woensdagavond van de 
maand om 19.15 uur. Contact: Marieke de Koning.

Gespreksgroep in de Mossenwijk
Het doel van deze groep is tweeledig: 1: elkaar leren kennen in de wijk, zodat we met 
elkaar kunnen meeleven, 2: praten over een inhoudelijk onderwerp op het gebied van 
religie en/of levensvragen. De groep functioneert al sinds 1974. We komen 2 keer per jaar 
op zondagavond bij elkaar, steeds bij een andere deelnemer thuis. Die verzorgt dan ook 
de keus en inleiding van het onderwerp. Hopelijk kan er in dit najaar weer een volgende 
bijeenkomst plaatsvinden. 
Waar: bij een deelnemer thuis. Wanneer: najaar 2022. Contact: Maartje Greevenbosch, 
Henny Muilwijk.

Het Leerhuis, een leven lang leren
Je bent nooit te oud om te leren, dus pas op als je denkt dat je het allemaal wel weet! 
Mede daarom nam de synode van de PKN een nota aan waarin onder het motto ‘Van U 
is de toekomst’ een drietal punten worden genoemd waarop men zich de komende jaren 
wil richten. Het gaat om het gebed, de oecumene en een leven lang leren als gelovige. Het 
laatste punt heeft in Open Hof al jaren lang vorm gekregen in het Leerhuis. We nemen 
met elkaar de tijd om dieper op teksten of verhalen in te gaan. Hoe heb je het geleerd, 
vind je dat nog, wat moet je ermee in deze tijd? Het zijn zomaar wat vragen die een rol 
spelen. Want tijden, mensen, vertalingen,
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opvattingen veranderen. Wie Jezus was, was ook al moeilijk op te schrijven, vandaar 
dat de vier evangelisten elk hun verhaal vertellen. Het geloof heeft voeding nodig en 
daarom komen we op zondag bij elkaar. Alleen is daar geen gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan zoals in het Leerhuis. Hier gaan we dieper in op wat er bedoeld kan 
zijn, wat ons kan inspireren, wat er staat in de grondtaal en hoe je dat tegenwoordig 
onder woorden kan brengen. In de Joodse traditie wordt dat ‘lernen’ genoemd, ons 
Leerhuis is daarmee verwant. De inleiding wordt verzorgd door ds. Anja Matser. Verdere 
informatie over het onderwerp vindt u in het weekbulletin
Waar: Open Hof. Wanneer: de 3e maandag van de maanden september, oktober en 
november en van de maanden februari, maart en april. Aanvang: 20.00 uur. Contact: 
Barend van Wijngaarden.

Groothuisbezoek in Zevenkamp
In de herfstmaanden oktober en november willen wij weer huiskamergesprekken in de 
wijk organiseren. Rondom de tafel bespreken wij actuele onderwerpen van het kerkelijk 
leven in 7Kamp. De tijd en plaats zullen op een later moment via kerkblad – beamer 
– rondzendmail bekendgemaakt worden.
Waar: een huiskamer. Wanneer: oktober en november 2022 Contact: Jils Amesz.

Bazaar
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Bazaar
Eén van de activiteiten vallend onder het kopje 
“ontmoeten en leren” is de bazaar. Deze vindt al 
vele jaren plaats, sinds 2010 in deze vorm. Sinds 
2022 vindt deze plaats op de eerste en derde 
woensdag van de maand. (Kijk voor de data op de 
website, in het weekbulletin of in het Open Hof 
Nieuws). Op de dinsdag voor de bazaar zijn er al 
om 10.00 uur mensen aanwezig om spullen uit te 
zoeken en klaar te zetten. Rond 15.00 uur komt er 
een groep mensen om de bazaar op te bouwen. 
De tafels worden klaargezet; goederen uitgepakt 
en uitgestald. Een hele klus, maar na een paar uur 
staat alles wel op zijn plek en kunnen we met elkaar 
een hapje te eten. Op woensdag gaan om 9.30 uur 
de deuren open en kunnen de klanten binnenkomen. Tijdens het snuffelen is er tijd om 
een praatje aan te knopen en delen we lief en leed, zeker met onze vaste klanten.

Om 15.00 uur gaan de deuren weer dicht en is het voor de medewerkers tijd om op te 
gaan ruimen. Welke goederen pakken we in om op de volgende bazaar weer aan te bie-
den, wat is niet zo mooi meer en kan weg? Welke spullen kunnen nog naar een ander 
goed doel? Het geld wordt geteld en als alles opgeruimd is, drinken we nog wat met 
elkaar.De inkomsten worden gebruikt voor de financiering van diverse extra’s voor Open 
Hof en de wijk. Zo werd de opbrengst van 1 bazaar bestemd voor hulp aan Oekraïne 
en kregen de Open Hof Cantorij en het RK koor een bijdrage voor hun jubileumfeesten. 
Ook wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor groot onderhoud van Open Hof.

Loop vooral eens binnen om te snuffelen in ons uitgebreide aanbod, om iets te eten of 
te drinken in de ontmoetingsruimte of om een praatje te maken. Nieuwe medewerkers 
zijn ook meer dan welkom. Bel voor meer informatie naar 010- 4212577 of 
06-14827990.
Waar: Open Hof Ommoord. Wanneer: eerste en derde woensdag van de maand.
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Inloophuis Ommoord
Een van de activiteiten die de diaconie in de wijk organiseert, is het ‘Inloophuis’ op 
zaterdagochtend. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Een plek waar 
je kunt binnenwandelen om een kopje koffie of thee te drinken, waar je met andere 
wijkbewoners een praatje kunt aanknopen en nieuwe contacten kunt opdoen.
Na twee jaar afwezigheid zijn wij van plan vanaf september weer te starten.
Informatie over data en tijden volgt via het weekbulletin, website en Open Hof Nieuws.
Waar: Open Hof Ommoord. Contact:diaconie@openhof-ommoord.nl.

Ontmoetings Ochtenden in de huizen van Zevenkamp
In het huis Aarhof wordt elke maand een contactochtend voor de bewoners georgani-
seerd. Rondom de koffietafel ontmoeten wij elkaar. De koffie staat klaar en er is tijd 
voor een goed gesprek. 
In de Aarhof is de ochtend op de eerste donderdag van de maand. De bewoners 
ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomst. 
De samenkomsten beginnen om 10.00 uur. En zij duren ongeveer 1,5 uur.
Waar: Aarhof. Wanneer: 1ste donderdag van de maand om 10.00 uur, 
vanaf september 2022. Contact: Jils Amesz.

Inloophuis De Regenboog (Ontmoetingskerk Zevenkamp)    
Een gezamenlijk project van Stichting De Buurtbron en de 
Ontmoetingskerk. De naam zegt het al. Bij De Regenboog kan 
iedereen gewoon binnenlopen om elkaar te ontmoeten. De 
koffie staat klaar met iets lekkers erbij. Maak een praatje met 
onze vrijwilligers, de wijkpastor of opbouwwerker en natuurlijk 
met elkaar. Bent u op de een of andere manier tussen wal en schip geraakt, deel dan 
uw zorgen met ons. Wij helpen mee om uw zorgen te ontrafelen en op zoek te gaan 
naar lichtpunten. Wat u verder bij ons kunt vinden: bij De Regenboog gaat het vooral 
om aandacht, u kunt uw verhaal kwijt, meedoen met een activiteit, boeken lenen, een 
spelletje doen of er gewoon gezellig bijzitten. Niets is verplicht. 

In samenwerking met Samen 010 en de PCOB wordt er elke maand op drie van de 
maandagen een bijzonder programma aangeboden. Dit kan een presentatie zijn op 

DE REGENBOOG

INLOOPHUIS
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cultureel gebied, op het gebied van zingevingsvraagstukken of een themabijeenkomst.
Elke maandag sluiten we de morgen af met een eenvoudige, maar lekkere lunch.
Voor wie: iedereen. Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp. Wanneer: elke maandag 
van 10.00-13.00 uur.  Contact: Gonny Boot, Sherita Thakoerdat.

Poëzieochtend
Het woord ‘poëzie’ roept nogal eens de reactie op van: ‘moeilijk’, ‘niks voor mij’, ‘zeg het 
maar gewoon’. Maar echt, dat valt vaak best mee! En moet je niet alles een keer 
geprobeerd hebben? Door er mee bezig te zijn, kan je ervan leren genieten. Op 
zondagmorgen zingen we trouwens heel wat gedichten! Maar het is ook plezierig om er 
samen over te praten. Poëzie heeft te maken met woorden, klanken, gevoelens, opvat-
tingen, geloof, mystiek, trachten het soms onzegbare te duiden. Bijbels gezien hebben 
we de Psalmen. Maar er is daarnaast nog veel meer. Altijd weer zijn er mensen
die wat hen bezig houdt op een aparte manier onder woorden willen brengen. En na-
tuurlijk, wat de één mooi vindt, spreekt een ander niet aan. Er is echter variatie genoeg, 
oud of modern, ernstig of juist met humor.
Bij de keuze van de gedichten wordt o.a. rekening gehouden met het kerkelijk jaar, het 
jaargetijde en actuele situaties zoals bijv. 4/5 mei. Ook een eigen keus hoort tot de 
mogelijkheden. Zie verder het weekbulletin.
Waar: Open Hof. Wanneer: iedere 2e dinsdagochtend van de maand van 10.00 uur tot 
11.30 uur. Contact: Barend van Wijngaarden.
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“Eindelijk volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft”
In oktober wil ik starten met het lezen van het boek van Frits de Lange. Als aanbeveling 
van het boek zegt de schrijver: “Ik wil met dit boek een voorstel doen voor een ander 
script voor de tweede levenshelft, dat je helpt om zin te krijgen”. Wat is het ideaal van 
de ouderdom?
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp.  Wanneer: start op een woensdag 
in oktober 2022. Contact: Jils Amesz.

Filosoferen I. Leeskring “Troost”
Je kunt in alle stilte naar muziek luisteren als je troost zoekt. Of een wandeling maken 
langs het strand. Of in gesprek gaan met mensen die ons ‘voorbeelden voorhouden van 
wat het betekent om door te gaan, en door te gaan, ondanks alles’. Dit citaat komt uit 
het boek Troost. Als licht in donkere tijden, geschreven door romanschrijver en essay-
ist Michael Ignatieff. Het is een mooie bundel met 17 portretten van mensen (allemaal 
mannen) en hun zoektocht naar troost, van het boek Job, de visie van Karl Marx, de 
muziek van Mahler, de teksten van Primo Levi en de boeken van Camus tot aan de 
brieven van Václav Havel. Op zoek met elkaar naar troost!
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp. Wanneer: oktober 2022. Contact: Jils Amesz.

Opnieuw! Filosoferen over geloven (II)
Volgens de schrijver van het boek Heilige Onrust is de essentie van 
religie “zonder zekerheden op weg, met een open blik naar anderen”.  
Op de achterkant van het boek staat: “Veel vrijzinnigen, kerkver-
laters en seculiere zoekers leven in het besef van iets groters en ster-
kers dan zijzelf, maar kunnen dat moeilijk onder woorden brengen. 
Voor hen schreef Frits de Lange ‘Heilige onrust’.” In het boek gaat De 
Lange aan de slag met het beeld van de pelgrim, zoals bijvoorbeeld 

de wandelaar naar het Spaanse Santiago de Compostella. De pelgrim is op weg. De reis 
is een ontdekkingstocht naar jezelf en je plek in de wereld. Zo’n houding zou religie ook 
moeten aannemen. En net als met een pelgrimage gaat het dan niet om de bestem-
ming, maar om de reis. Want geloof gaat niet over zekerheden. Voor de lezer van het 
boek de vraag, wat blijft?
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp.  Wanneer: oktober 2022  Contact: Jils Amesz.

ONTMOETEN EN LEREN A Ω
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Het Maandelijks Marktgesprek
De meeste mensen houden wel van een praatje, al is het maar over het weer. Maar er is 
toch wel meer dat ons raakt en bezighoudt! Wel, dat kan! Omdat het op woensdag is, is 
de naam Marktgesprek gekozen. Het onderwerp kiezen we uit het blad Open Deur dat 
wil inspireren en in beweging brengen. Hoewel al tachtig jaar ‘oud’ is het nog steeds bij 
de tijd. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen 
kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. We leven samen met anderen, we staan 
open voor de ander en de Ander en laten ons inspireren en uitdagen door de verhalen 
uit de Bijbel, en zoeken samen een antwoord op vragen die daarbij op onze weg komen. 
Zo krijgt geloven vorm. We putten uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én 
kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.
Misschien heeft U op dit prachtige blad een abonnement. Maar ook ‘onvoorbereid’ kunt 
u aan de gesprekken deelnemen. Voor ieder is er een Open Deur beschikbaar. Ieder-
een is welkom. Onderwerpen zijn o.a. vreemdelingen, zegen, nooit te oud om te leren, 
pelgrim, glas in lood, de paaslach. Zie verder het weekbulletin.
Waar: Open Hof.  Wanneer: iedere 3e woensdagochtend van de maand.
Contact: Barend van Wijngaarden.

Spelletjesmiddagen
Met enige regelmaat worden er spelletjesmiddagen georganiseerd in Open Hof. We 
ontmoeten elkaar bij diverse gezelschapsspelletjes, een bijbelquiz of ander spel. Zo 
leren we elkaar op speelse manier wat beter kennen. De spelletjesmiddagen worden 
aangekondigd via het weekbulletin en op de website.
Waar: Open Hof.  Contact: Eelco van der Brug en Bea Cox.

Ontmoetingsmiddagen
Sinds vele jaren worden er jaarlijks in Open Hof ontmoetingsmiddagen georganiseerd, 
altijd op zondagmiddagen van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. Tijdens deze middagen zijn 
zowel kerkleden als andere belangstellenden van harte welkom. De gelegenheid elkaar 
te ontmoeten, het onderwerp en het in gesprek gaan met elkaar, staan centraal tijdens 
deze middagen. Gedurende het eerste kwartier drinken we een kopje thee of koffie. Om 
± 14.45 uur krijgt de spreker het woord en vaak wordt de inleiding gecombineerd met 
een beeldpresentatie. Er is een korte pauze en er is ruimte voor vragen stellen en
discussie. De toegang is gratis.
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In het komende seizoen hopen we de volgende ontmoetingsmiddagen te organiseren:
16 oktober 2022: ‘Goddelijke vergeving bij Philo van Alexandrië’
Na zo’n 15 jaar eraan gewerkt te hebben heeft ds. Fulco Timmers op 14 juni zijn 
proefschrift, met als onderwerp ‘Goddelijke vergeving bij Philo van Alexandrië’, mogen 
verdedigen. Philo was een joodse intellectueel, die leefde in Alexandrië in Egypte aan 
het begin van onze jaartelling. 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 wereld is of meerdere; of de tastbare wereld geschapen is ja of nee; zo 
ja, wie de Schepper dan is en waarom Hij de wereld gemaakt heeft. Kortom: een echt 
filosofisch denker dus, deze Philo. Hij ontwikkelde zijn denken aan de hand van bespie-
gelingen op de Bijbel, met name de eerste vijf boeken. De vraag waar Fulco zich al die 
tijd mee beziggehouden heeft, is of goddelijke vergeving een betekenisvolle plek in 
het denken van deze hellenistische filosoof heeft. Graag deelt hij het resultaat van zijn 
onderzoek deze middag met u. En viert hij zijn promoveren met u, want het is mede 
dankzij de studieruimte die de wijkgemeentes Open Hof en Ontmoetingskerk hem ge-
boden hebben in het najaar van 2020 dat dit onderzoek eindelijk afgerond is.
Waar: Open Hof. Wanneer: zondagmiddag 16 oktober 2022, 14.30 uur.
Contact: Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk, Dori Heijmans.

22 januari 2023: Vogels: ver weg in Siberië en dichtbij in Nederland, waaronder het 
Rottemerengebied
Chris van Rijswijk heeft een reis gemaakt naar Siberië in de zomer, om op zoek te gaan 
naar bijzondere vogels. Over deze reis en zijn belevenissen zal hij ons deze middag ver-
tellen en dit omlijsten met mooie beelden van de vogels en de natuur in Siberië. Na de 
pauze zal hij ons vertellen over vogels in Nederland waaronder heel dichtbij, namelijk 
in het Rottemerengebied. Chris heeft al diverse keren tijdens ontmoetingsmiddagen in 
Open Hof verteld over zijn reizen en de bijzondere vogels waar hij naar op zoek was. Het 
waren altijd boeiende en gezellige middagen en we vinden het bijzonder fijn dat hij dit 
keer ook zijn medewerking wil verlenen aan deze ontmoetingsmiddag.
Waar: Open Hof. 
Wanneer: zondagmiddag 22 januari 2023.
Contact: Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk, 
Dori Heijmans.
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19 maart 2023: De Rotte
Sinds zijn pensionering fietst 
Jan Vermaak regelmatig langs de Rotte, 
waarbij hij steeds meer in gesprek kwam 
met interessante mensen die aan deze 
rivier wonen of werken.
Omdat zijn passie fotograferen en filmen 
is, vroeg hij zich af waarom hij niet een 
documentaire zou maken over de Rotte. 
In gedachten zag hij al bepaalde onder-
werpen de revue passeren, zoals de histo-
rie van de Rotte, de molens en gemalen, de woonarken en, op dit moment actueel, de 
Rottetunnel van de A16-Rotterdam. In ruim twee jaar heeft hij diverse beelden gemaakt 
om een mooie presentatie te maken over de Rotte, die hij ons graag wil laten zien. 
Waar: Open Hof. Wanneer: zondagmiddag 19 maart 2023.
Contact: Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk, Dori Heijmans.

Zin in Film in Filmhuis Open Hof Ommoord
Ook in Ommoord kunt u – samen met andere 
bezoekers - mooie films zien. U hoeft daarvoor 
niet naar het stadscentrum te reizen. Wij doen 
dit al 10 jaar, nadat wij het van onze voorgang-
ers hadden overgenomen. Maandelijks wordt 
(meestal) op de laatste vrijdag van de maand 
om 14.00 uur een film vertoond. Gemiddeld ko-
men tussen de 30 en 50, veelal trouwe bezoek-
ers. We beschikken sinds twee jaar - in een 

gecombineerde ruimte op de 1e verdieping - over nieuwe apparatuur.
Jaarlijks wordt een gevarieerd programma samengesteld. Bij de filmkeuze wordt sa-
mengewerkt met de St. Ceciliakerk. De filmkeuze is zodanig, dat er na afloop van de film 
voldoende stof is voor een vrijblijvend nagesprek.
Als bijdrage in de kosten (o.a. voor apparatuur, films en bijdrage voor naburige rechten) 
vragen wij € 4,00 inclusief koffie, thee of water na afloop. Een eventueel restantbedrag 
valt weer ten goede aan de kerk.

ONTMOETEN EN LEREN A Ω
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Omdat er regels zijn voor het reclame maken als filmhuis, kunt u informatie over de films 
alleen vinden in het Open Hof Nieuws en in Draagkracht, alsmede op de informatieborden 
in de hal van het kerkgebouw. Voor de resterende maan-
den van dit jaar zijn - onder voorbehoud - de volgende 
films gepland:

30 september De beentjes van St. Hildegard
28 oktober Ballon
25 november Les Choristes (de koorleden)

Indien u bij een bezoek uw e-mailadres achterlaat of dit 
doorgeeft aan Filmhuis@ziggo.nl, houden wij u via dit 
medium eveneens op de hoogte over ons filmprogramma. Komt u een keer kijken?
Waar: Open Hof Ommoord.  Wanneer: (bijna altijd) de laatste vrijdag van de maand.
Organisatie: Anneke en Barend van Wijngaarden, Henk & Francien Teunisse.

Masakhane Wijn Safari
Op zaterdag 8 oktober 
om 20.00 uur organiseert 
Stichting Masakhane in 
de ontmoetings-
ruimte van Open Hof 
een wijnsafari. Op deze 
safari nemen we u mee 
naar een aantal mooie 

wijnboerderijen in Zuid-Afrika. Natuurlijk laten we u de wijnen proeven en gaan we in op 
de verschillende smaken, waarbij u aan de hand van een proefformulier ook zelf leert om 
de smaken te beschrijven. En om de safari compleet te maken, serveren we bijpassende 
hapjes en vertellen we over het wijnland en de wijnhuizen die we ‘bezoeken’. Een aantal 
wijnen zullen we na afloop ook te koop aanbieden. De opbrengst van de avond gaat naar 
de projecten van Stichting Masakhane in Zuid-Afrika, waar onze steun extra hard nodig is 
nu de effecten van de pandemie nog iedere dag voelbaar zijn.
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De kosten voor de gehele avond inclusief hapjes en drankjes, zijn € 17,50. U kunt zich 
per mail of telefonisch opgeven bij Egbert van Rossum (egbertvanrossum@kpnmail.nl 
– 010-4556557). Eind september ontvangt u een bericht met praktische informatie over 
de avond en de betaling hiervan.

De foto’s geven een impressie van de Masakhane Wijn Safari in 2017.

Waar: Open Hof. Wanneer: 8 oktober 2022 om 20.00 uur. Contact: Egbert van Rossum.

Schilderen bij Kerstmis en Pasen
In de Adventstijd en de Veertigdagentijd bieden wij voor de cre-
atievelingen een moment van kunstzinnige bezinning. In de hal van 
de Ontmoetingskerk liggen doek en kwast klaar om de gehoorde 
paas- of kerstverhalen op een eigen manier te verbeelden. Na een 
introductie van de Bijbelpassages en het bekijken van enkele af-
beeldingen van kunstwerken worden de deelnemers uitgenodigd te 
schilderen wat hen tijdens de voorbesprekingen het meest raakte. 
De verbeelding kan realistisch, herkenbaar, symbolisch of abstract 
zijn. Naast schilderdoek en verf staan er diverse materialen – zoals 
lapjes, touw, zand – klaar die ook in het schilderij verwerkt kun-
nen worden. Na afloop van de lessen worden de kunstwerken met 
elkaar besproken en later opgehangen in de kerkzaal.

Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp.  Wanneer: zie Kerkblad.
Contact: Marieke de Koning en Jils Amesz.
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Wat is Wereldgebedsdag?
Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd Samen bidden, samen vieren en samen 
delen! Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Christenvrouwen 
uit steeds een ander land bereiden deze viering voor. Voor de viering van 2023 is dit een 
vrouwengroep uit Taiwan. Het thema is ‘Ik heb gehoord van uw geloof …’ n.a.v. Efeziërs 
1 vers 15 tot 19.
Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en 
de samenleving te stellen en kan door gebed en actie 
invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft 
gelegenheid over eigen grenzen heen te zien en zowel 
maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld. In Open 
Hof vieren we Wereldgebedsdag op de eerste zondag van maart, dat is in 2023 op 5 
maart. We volgen dan zoveel mogelijk de aangeleverde orde van dienst. Vaak zijn daar 
verschillende vrouwen bij betrokken als voorganger, ouderling, diaken, maar ook als 
liturg of verhalenverteller. Laat het weten als u/jij hier een keer aan mee wil doen! Op 
de website van Wereldgebedsdag is al meer te lezen over het voorbereidend comité van 
Taiwan, het land en de cultuur. Ook over het kunstwerk wat voor deze viering gemaakt 
is. https://www.wereldgebedsdag.nl/taiwan/kunst-sm.jpg
Waar: Open Hof Ommoord.  Wanneer: zondag 5 maart 2023 om 9.30 uur. 
Contact: Lenie Blonk.

30 november kerstmarkt
Op woensdag 30 november vindt 
de kerstmarkt plaats. Op zich vroeg, 
maar dat geeft u wel de kans ook 
iets leuks voor sinterklaas te kopen! 
De voorbereidingen voor deze 
gezellige dag beginnen al vroeg. 
Zo worden het hele jaar door alle 
kerstspullen die binnenkomen bij de 
reguliere bazaar apart gehouden: 
denk aan kunstbomen, kersttafella-
kens, kaarsen, kandelaars, kaarten, 
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ballen, stalletjes et cetera. De vrijwilligers van de kerstmarkt maken bovendien zelf 
cadeautjes. U kunt dan denken aan gevulde bonbonschaaltjes, wat duurdere kop en 
schotels, alles zo verpakt dat u het cadeau kunt doen. De opbrengst van de kerstmarkt 
gaat naar een goed doel. Dit wordt nog bekendgemaakt. Dit kunt u t.z.t. lezen in het 
weekbulletin. Uiteraard fleuren we de kerstmarkt extra op. Leuk als u komt kijken! 
Waar: Open Hof Ommoord. Wanneer: 30 november 2022. Contact: Toos Brummelink.

Kerkplein
 Dit zongen en trommelden we dit voorjaar 
toen we 25 jaar Kerkplein vierden in Pro Rege 
in Kralingen. Simpel liedje hè? Ja, maar wel 
met de essentie van wat Kerkplein is en doet: 
een brug slaan naar de kerken voor mensen 
met een licht verstandelijke beperking. Een 
fijne plek creëren waar vriendschappen ont-
staan en onderhouden kunnen worden. Waar 

geloof gevierd kan worden en 
talenten benut.
Dik meer dan 200 zaterdag-

middagbijeenkomsten zijn er al geweest in 
Rotterdamse kerken. Of er waren buitenacti-
viteiten. Daar willen we graag mee doorgaan 
het komende jaar. We vieren namelijk het 
hele jaar door bij elke werkgroep een keer ons 
25-jarig jubileum! Onder leiding van pastoraal 
consulent Tanja Demper en met inzet van 
vrijwilligers uit verschillende kerken. In de Ont-
moetingskerk is altijd de zomer-inloopmiddag 
in juli. In Open Hof is vaak de kerst- of paas-

viering. Rotterdam-breed zijn er dit jaar nog zo’n 7 heel verschillende middagen gepland 
waar plaats is voor ontmoeting, creativiteit en lol en vooral echt aandacht hebben voor 
elkaar. Dat geldt voor jong en oud, deelnemers en vrijwilligers! 
Contact: Tanja Demper en Lenie Blonk

Op de wijs van Heb je even voor mij:
Zaterdagmiddag, ho wee ho. 
Dag die ik toelach, ho wee ho. 
Ga weer naar Kerkplein, ho wee ho. 
Telkens weer een festijn. 
(Doen: Trommeldetrom, trommeldetrom, 
trommelde trommeldetrom.) 
(Refrein)
Wij zijn Kerkplein, wat fijn. 
Iedereen mag er zijn. 
Een kwart eeuw, wat een tijd. 
Vrienden zijn voor altijd. 
Iedereen mag er zijn. 
Trommeldetrom. 
Wij maken vrienden, ho wee ho. 
Nieuw of oudgedienden. 
Ho wee ho. 
Lief en leed delen, ho wee ho. 
Om tot zegen te zijn. 
Trommeldetrom…
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Samen Eten   
‘Samen Eten’ is inmiddels een begrip in de Ontmoetingskerk en niet meer weg te 
denken. Een lekkere maaltijd en een praatje met tafelgenoten, wie wil dat nou niet. Om 
18.00 uur kunt u tegen betaling van € 5,00 aanschuiven voor een compleet driegangen-
menu. Dit is inclusief uw drankje en de koffie of thee ná met iets lekkers. De laatste keer 
voor de zomervakantie dat we Samen Eten, houden we traditiegetrouw een barbecue. 
Wilt u geïnformeerd worden over de data en/of uzelf aanmelden voor deze activiteit? 
Stuur dan een mail naar diakonie.pkn.7kamp@gmail.com of bel een van de contactper-
sonen.
Voor wie: iedereen. Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp. Wanneer: ca. 6 keer per jaar 
afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, 18.00 uur.
Contact: Marion Buitendijk, Gonny Boot en Marijke van der Wenden.

Werkgroep Groene Kerk
Duurzaamheid: een steeds actueler thema! Eén duurzame stap per jaar zetten is al 
genoeg om Groene Kerk te heten. Een groene kerk geeft invulling aan de Bijbelse op-
dracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Daar 
worden wij enthousiast van!

De werkgroep Groene Kerk wil in Open Hof werk maken van duurzaamheid en zorg voor 
de schepping. Dit is waar wij op dit moment mee bezig zijn:
- Er is overleg met de nieuwe kosters. Wij en zij willen niets liever dan een keuken waar 
milieuvriendelijk gewerkt wordt. Chloor is bijvoorbeeld verbannen uit het schoonmaak-
middelenkastje en plastic waterflesjes worden zo min mogelijk gebruikt en na gebruik
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verzameld om gerecycled te worden.
-  Twee werkgroepleden volgen de avonden rond het boek Groene Theologie van Trees 

van Montfoort. Onder leiding van ds. Jils Amesz  ontdekken we wat ecotheologie kan 
betekenen in ons denken en doen.

-   En wat een droom is die steeds dichterbij komt: zonnepanelen op het schaduwloze dak 
van Open Hof. Het SKO onderzoekt de verschillende mogelijkheden om zelfstandig of 
samen met bijvoorbeeld de Hoge Hess dit betaalbaar te kunnen realiseren. Wellicht 
gaat dit volgend jaar lukken.

Meedoen?
Bent u of jij geïnteresseerd, zijn er vragen, ideeën of voelt u of jij zich ook geroepen om 
aan de slag te gaan met dit thema?  We horen het graag.
Contact: Amalia Barendrecht.

Groen geloven 
Groen denken en groen doen - je kunt er niet meer omheen. De problemen rondom 
milieu en klimaat houden ons samenleven bezig. Duurzaamheid is een dagelijks onder-
werp op tv of in de krant. Daarmee worden ook geloof en theologie uitgedaagd. In 
haar boek Groene Theologie herleest de schrijfster Trees Montfoort de Bijbelverhalen 
met een frisse en groene visie. In haar boek stelt zij de vraag welke bijdrage de theolo-
gie kan leveren aan het gesprek over ecologie. Wat is de stem van de theologie in de 
maatschappelijke discussie? Het komende seizoen lezen we het boek uit!
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp. Wanneer: september/november 2022.
Contact: Jils Amesz.

Vooraankondiging Busreis 2023                                     
De diaconie van de Ontmoetingskerk hoopt bij voldoende belangstelling opnieuw een 
dagtocht te organiseren. Ook geschikt voor iedereen die wat slecht(er) ter been is. 
We bieden een gezellig en geheel verzorgd dagje uit met een rolstoelbus. Waarbij we 
ook rekening houden met degenen die graag wat meer de benen kunnen strekken. De 
datum en het programma zullen tijdig bekendgemaakt worden via de verschillende 
nieuwsbrieven.
Voor: iedereen. Waar: Aarhof, opstappen 08.30 uur en Open Hof, opstappen 
08.45 uur. Wanneer: nader te bepalen in voorjaar 2023. Contact: Gonny Boot.
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Ontmoeting met moslims
Vanuit de gemeenschap van de Ontmoetingskerk is een hartelijke band met een Turkse 
moslimgemeenschap in Ommoord/Zevenkamp gegroeid. In het verleden hebben we 
al diverse ontmoetingen met elkaar gehad, zoals tijdens een gezamenlijke maaltijd. 
In het nieuwe seizoen willen we weer enkele ontmoetingen met moslims uit de wijk 
organiseren. Wij hopen zo bij te dragen aan meer begrip voor elkaar en een tolerante 
samenleving te bevorderen. De ontmoetingen staan voor iedereen open.
Contact: Ab van der Torre.

Werkgroep Zonder Naam
Hulporganisatie Werkgroep Zonder Naam is welbekend in Ommoord: je vindt de naam 
onderaan elk weekbulletin. Deze werkgroep werkt al 25 jaar vanuit Open Hof. Zij zorgt 
er al die jaren al voor dat er bij mensen in een noodsituatie een goedgevulde tas met 
dagelijkse boodschappen wordt bezorgd (levensmiddelen, groenten/fruit en wasmid-
del). Sinds tien jaar is zij een stichting. In de loop der jaren is de situatie in Ommoord en 
Zevenkamp wel veranderd, doordat de Gemeentebijstandverlening danig is verbeterd. 
Daarom werkt zij nu nauw daarmee samen om mensen die in nood zitten, in overleg, 
deze vorm van ondersteuning te geven. Ondersteuning wordt ook gegeven aan de 
eveneens nauw bij Open Hof betrokken Vluchtelingenopvang. Gebleken is dat er ook in 
Ommoord kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Bij de betrokken school zorgt de 
werkgroep, in overleg met de onderwijzer(s), dat daar een voorraad aanwezig is om op 
school ontbijt te kunnen verzorgen. Verleden, heden en informatie lees je op de web-
site: www.stichtingwerkgroepzondernaam.nl, samen delen is ons werk.
Contact: Claus Weggeman.

Zin in het leven!/Zin in bellen
In Zevenkamp werken de Ouderenbond PCOB/KBO en de stedelijke diaconale stichting 
Samen 010 samen in het houden van maandelijkse zingevingsgesprekken o.a. in de Ont-
moetingskerk. Op deze ochtenden beginnen we met een uitgebreid kopje koffie, waarna 
we aan de hand van een bij ouderen passend thema open met elkaar in gesprek gaan. 
Vaak dragen de deelnemers een volgend thema aan. Wij eindigen met een smakelijke 
lunch, waarbij nog lekker kan worden nagepraat. 
Voor mensen die de deur niet meer zo snel uitgaan, zijn er ook groepsgesprekken per 
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telefoon onder de noemer ‘Zin in Bellen’. Deze manier om telefonisch met elkaar in con-
tact te komen, is ontstaan toen tijdens de coronapandemie thuisblijven het devies was. 
Omdat dit zeer gewaardeerd werd, gaan we hiermee verder, naast de fysieke ontmoe-
tingen op de maandagochtend in de Ontmoetingskerk. 
Waar: Ontmoetingskerk Zevenkamp. Contact: Erik Maan.

PCOB - Protestants Christelijke Ouderen Bond, Rotterdam-Alexander
De PCOB is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen, o.a. de afdeling Rot-
terdam-Alexander. De stedelijke belangenbehartiging van de 3 ouderenorganisaties KBO, 
PCOB, en NOOM zijn daarvoor geclusterd binnen de Stichting Overleg Samenwerkende 
Ouderen Organisaties (OSO) Rotterdam. Zie de website www.osorotterdam.nl voor de 
OSO visie en haar wensen in het uitvoeringsprogramma 2022-2026. 
‘Omzien naar elkaar’ is naast belangenbehartiging een belangrijk onderwerp,  daarvoor 
organiseert de PCOB Alexander maandelijks een (culturele) ontmoetingsmiddag. Voor 
deze ontmoetingsmiddagen staat altijd iets bijzonders op het programma: bijvoorbeeld 
een spel, een lezing over allerlei actuele en historische onderwerpen, een diapresentatie 
of een film over landen, streken en ook de eigen omgeving. Maar ook meer inhoudelijke 
onderwerpen als ‘Van Stof en Adem’ over voltooid leven gaan we niet uit de weg. Ook 
niet-leden zijn, tegen betaling van een kleine vergoeding, op deze middagen van harte 
welkom. De samenkomsten vinden afwisselend plaats op de derde dinsdag van de maand 
van 14.00- 16.00 uur in De Berlagehof, Hanrathstraat 10 (naast de Alexanderkerk). Zolang 
we nog geen andere plek in Ommoord hebben gevonden ook in de Ontmoetingskerk Ben 
Websterstraat 1. De kerst-paasvieringen houden we zoals gebruikelijk in de Ontmoetings-
kerk samen met de wijkgemeenten Ommoord en Zevenkamp.
Samenkomsten 2e halfjaar 2022:
20 september -‘Gezond genieten’ door Gerrit Rijkens
18 oktober -       Jan Vermaak met een documentaire over  

     de rivier de Rotte
15 november -  ‘Bijen en natuur’ door imker Martine Stibbe-Toet 

(Ambrosiusgilde)
21 december - gezamenlijke kerstviering in de Ontmoetingskerk
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ONTMOETEN EN LEREN A Ω
Het programma 2023 moet nog worden samengesteld.
De maandelijkse activiteiten en overige informatie kunt u terugvinden op de website 
via de link https://www.pcob.nl/afdelingen/Rotterdam-Alexander/
Contact: Jouke Bosma, Anne van Winkelhof

Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) steunt vluchtelingen 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 verblijfsvergun-
ning die van de gemeente een woning hebben gekregen in onze wijken. 

VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en de RK parochie 
St. Christoffel. Vanaf haar begin in 1994 heeft VOZ met ruim vijfhonderd vluchtelingen 
contact gehad.

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur houden vrijwilligers van VOZ een 
spreekuur in de Open Hof kerk, Hesseplaats 441 (3069 EA). Dit is op afspraak bij Betty 
Teklemariam: WhatsApp 06 – 3924 4184. Vluchtelingen kunnen daar terecht voor: 
uitleg van brieven van instanties en het invullen van formulieren; informatie over ziek-
tekostenverzekering, toeslagen, gemeentelijke belastingen, inburgering enz.; hulp bij 
het contact met instellingen.

VOZ heeft een noodfonds voor acute hulp bij onvoorziene uitgaven, in de vorm van 
een lening of een gift. Andere, kleinschalige, activiteiten van VOZ zijn: het fietsenplan, 
taalsteun en eenvoudige computerhulp.

U kunt mee komen helpen of ons noodfonds steunen: 
NL 44 INGB 0008 2868 11
t.n.v. Steunpunt VOZ, 
o.v.v. noodfonds

Contact: Paul Bergmans



Naam:   Telefoonnummer: Emailadres:

Activiteitenboekje      activiteitenboekje@gmail.com

Ds. Jils Amesz     06 39139391    jga919@xs4all.nl

Aria van Ballegoie  010 4552261       scriba-openhof@live.nl

Alex Barendrecht         beleid@openhof-ommoord.nl

Amalia Barendrecht        amaliabarendrecht@hotmail.com

Anneke Barendrecht   06 24937620    annekebarendrecht@hotmail.com 

Anneke Barendrecht    dienstinvieren@hotmail.com

Paul Bergmans        06 20552965    ripa@planet.nl

Lenie Blonk   010 2205697   lenieblonk@planet.nl

Willem Blonk             010 2205697    willem.blonk@planet.nl

Gonny Boot    06 22432707  diakonie.pkn.7kamp@gmail.com 

Jouke Bosma    06 47097635   Jouke.Bosma@chello.nl

Eelco v.d. Brug            06 23597174        eb-oh@outlook.com

Marion Buitendijk  06 18275314    obtndijk@tiscali.nl 

Otto Buitendijk    06 14742883    ottobuitendijk.ob@gmail.com

Bea Cox      bea.cox.euser@gmail.com

Tanja Demper    06 30259914    td@samen010.nl 

Kees Doornhein          06 34145405          c.doornhein2@gmail.com

Centina van Driel      Centina3L@telfort.nl

Maartje Greevenbosch  010 4215920    m.greevenbosch@hccnet.nl 

Dori Heijmans      06 18873768          doriheijmans@kpnmail.nl    

Nico Hof      hof@openhof-ommoord.nl

Kliederkerk       kliederkerk.openhof@gmail.com

Marieke de Koning   06 33092407    mjdekoning@upcmail.nl

Tinie van der Linden  06 23958357   tinievdlinden@gmail.com
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CONTACTPERSONEN



Naam:   Telefoonnummer: Emailadres:

Erik Maan      em@samen010.nl

Jan-Peter Molenaar     jp@chillandtalk.nl

Henny Muilwijk    010 4550398     h.muilwijk@hetnet.nl 

Lenie Mulder     010 8481129   leniemulder35@gmail.com 

Jan & Mieke Nuijten  010 4204500    jaminuijt@gmail.com 

Ontmoetingskerk   010 421 5287

Open Hof Ommoord  010 4211476  

Jeugdwerk Open Hof     jeugdteam@openhof-ommoord.nl

Gerard den Oudendammer  010 421 25 77   gmdenoudendammer@hotmail.com

Stichting Open Hof Muziek      hof@openhof-ommoord.nl  

Wilma Stolk                    koorhemelsbreed@gmail.com 

Ida Taapke     010 2205078    eredienst@openhof-ommoord.nl 

Sherita Thakoerdat  06 34491582    sheritathakoerdat@kpnmail.nl

Marleen Teeuwen  06 50 47 69 01    diaconie@openhof-ommoord.nl

Henk Teunisse          h.teunisse@upcmail.nl

Nienke Timmers    06 11274201   nienketimmers010@gmail.com 

Ab van der Torre    06 20723079     a.van.der.torre@planet.nl 

Dirma Verkuil    06 28898112    dirmaverkuil@gmail.com 

Louis Vermeulen      gesprek-openhof@outlook.com.

Heleen Vermeiden      06 51088630    h.a.vermeiden@kpnmail.nl

Claus Weggeman   06 12053805    werkgroepzn@gmail.com 

Marijke van der Wenden  010 2229220    d.wenden@chello.nl 

Wereldlichtjesdag      wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl

Barend van Wijngaarden  010 4202933    bh.vanwijngaarden@gmail.com

Frans Woudenberg  06 41469365    franswoudenberg1955@gmail.com

CONTACTPERSONEN



Ontmoetingskerk 

Ben Websterstraat 1

Rotterdam Zevenkamp

Tel. 010 4215287

www.pkn7kamp.nl

Open Hof

Hesseplaats 441 

Rotterdam Ommoord

Tel. 010 4211476

www.openhof-ommoord.nl


