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Bezorging 

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig 

ontvangt en er ontbreekt eens een num-

mer, 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 

Kopij 

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 voor het volgende nummer  OHN 

2022-08 dient uiterlijk donderdag 

27 oktober 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. 

oktober/november 2022 

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 

Open Hof Nieuws 

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  zaalhuuroh@gmail.com  Tel. 06 2557 1531 

Martine Zuidervaart  zaalhuuroh@gmail.com  Tel. 06 1536 7135 

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerders 
 

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 Noord-
rand 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   Tel: 010 420 13 47 
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Open Hof Nieuws 

Beginnen 

 
Opnieuw beginnen! Een nieuw begin. Een nieuw 

kerkelijk seizoen gaat van start in onze kerken. Na 

de warme, prachtige en inspirerende zomervakan-

tie pakken wij weer de draad op. Het is begonnen 

met het startweekend met activiteiten. Het start-

weekend markeert het begin van weer een nieuw 

kerkseizoen.  

Opnieuw beginnen hoort bij ons leven en zeker bij 

ons geloofsleven. Het Onze Vader leert ons bid-

den om het brood - om wat nodig is - voor elke 

nieuwe dag. Ergens begin je elke nieuwe dag die 

je opstaat opnieuw – levend uit Gods hand.  

In de Bijbel komt een 'nieuw begin' uit Gods hand. 

Lees de verhalen over de uittocht uit Egypte, de 

tocht door de woestijn, de intocht in het beloofde 

land en de terugkeer uit de ballingschap! Indruk-

wekkend is het nieuwe begin van het teruggekeer-

de volk in hun stad Jeruzalem in de tijd van de pro-

feten Nehemia en Ezra. De pas aangekomen be-

woners mogen de stad en de tempel herbouwen. 

Daarbij doet zich iets bijzonders voor. We horen 

hoe de ouderen wenen en de jongeren juichen bij 

de herbouw van de tempel. Zij die de vorige tem-

pel nog gekend hadden, zagen het werk met ge-

mengde gevoelens aan. De jongeren keken niet 

achterom, maar vooruit. In de gemeente van 

Christus geven wij elkaar de ruimte. In respect 

naar elkaar vormen wij samen en bouwen wij aan 

de gemeenschap rond de kerk in Ommoord. Dat 

betekent oog en hart en oor hebben voor elkaar.  

Deze septembermaand gaan we opnieuw aan de 

slag. Met vreugde en verwachting beginnen we 

aan een nieuw kerkseizoen, waarin weer de nodi-

ge activiteiten worden ontplooid. 

Het clubwerk, de kindernevendienst, de tienerne-

vendienst, de basiscatechese gaan opnieuw weer 

aan de slag.  

De vergaderingen van de kerkenraad, van paro-

chie-raad, de diakenen, de ouderlingen, de kerk-

rentmeesters, de kosterdienst, de bazar-groep, de 

taakgroep pastoraat, de zangrepetities van de ko-

ren beginnen ook. En zeker ik vergeet een groep. 

Een Open Hof - kerk vol van activiteiten! 

Een tip, sla ook eens het uitnodigende activiteiten-

boekje open. Een boekje vol met verschillende en 

bijzondere activiteiten, bekende en nieuwe! Een 

verrassend aanbod voor iedereen! 

Daarnaast staan de deuren van Open Hof open 

voor een kop koffie (of thee) en een goed gesprek.  

De leden van de beroepingscommissie werken 

voortvarend! Misschien een nieuwe start met een 

nieuwe predikant? 

Met elkaar zetten wij in de kerk de schouders er weer 

onder, in de hoop dat het gelovig-enthousiasme aan-

stekelijk werkt en dat wij elkaar mogen blijven inspire-

ren – steeds weer opnieuw -  bij het werken in de 

Ommoordse wijngaard.  

Opnieuw beginnen heeft ook iets van tegen de stroom 

in durven zwemmen, van zelf kiezen en verantwoorde-

lijkheid dragen. En soms is het nieuwe al begonnen, 

“Blijf niet staren op wat vroeger was. 

Sta niet stil in het verleden. 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 

het is al begonnen, merk je het niet?” 

Jils Amesz 
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Jeugd en Jongeren 

Open Hof Nieuws 

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 

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  

Tot uw kinderdienst 09.30  
Wat hebben we een geweldige start gehad van het 

nieuwe seizoen! 

Op zondag 28 augustus was het voor Willem Blonk 

een prachtige dag, maar ook voor de kinderdienst.  

Er waren 14 kinderen en we hebben met zijn allen een 

mooie herinnering voor Willem gemaakt. 

We hopen dat we iedere zondag kinderen in de kinder-

dienst mogen begroeten, ook al weten we dat we niet 

iedere zondag zoveel kinderen hebben. We bereiden 

ons wel iedere zondag voor, behalve in de schoolva-

kanties. Zie de Open Hof agenda voor de zondagen 

dat we er niet zijn. 

Op zondag 20 november is er om 11.15 uur een 

Dienst in Vieren. Die zondag is er geen aparte kinder-

dienst, omdat deze dienst ook zeer geschikt is voor 

kinderen.  

We hopen tijdens de adventsperiode weer een mooi 

project te hebben. De volgende keer kunnen we daar 

iets meer van vertellen, want nu zijn er nog geen  

gegevens bekend. 

Hartelijke groeten, 

ook namens Tinie, Amalia, Annerieke en Karen. 

Anneke Barendrecht 

Culturele koffieochtend 

vrijdag 7 oktober 2022 

Schrijven, lezen, rekenen 

Waar leer je dat? Op school! Hoe is dat zo begonnen? 

Vrijdag 7 oktober 2022 wordt er in de Fonteinkerk 

weer een culturele koffieochtend gehouden.  

Deze keer over het onderwijs, en wel de school door 

de eeuwen heen.  

De eerste onderwijswetten stammen uit het begin van 

de 19
de

 eeuw: lagere scholen moesten voor iedereen 

toegankelijk zijn. Leerplicht volgde pas een eeuw la-

ter, op 1 januari 1901. Wie gingen er vóór die tijd naar 

school? En wat leerde je er?  

Het onderwijs is in de loop der tijd behoorlijk veran-

derd. Velen zullen nog het ‘aap-noot-mies’ kennen, 

hebben nog met inkt en kroontjespen leren schrijven. 

Wie kent niet de schoolplaten van met name Isings en 

Jetses? Een plakplaatje of een stempel als je héél 

netjes had geschreven. Die tijd is er niet meer, van-

daag de dag werken kinderen met tablets en een digi-

bord. Wat een veranderingen. Maar de nostalgische 

herinneringen blijven!  

Frans van Vliet, bij velen bekend als de koster van de 

Hillegondakerk, heeft een grote belangstelling voor 

geschiedenis. Eén van zijn interessegebieden is het 

onderwijs. Frans is dan ook een aantal jaren rondlei-

der geweest in het Onderwijsmuseum toen dat nog in 

Rotterdam gevestigd was.  

Aan de hand van beelden en enkele voorwerpen zal 

hij ons meenemen door de geschiedenis van het  

onderwijs en de school. 

U bent van harte welkom!  

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u ge-

vraagd worden ter bestrijding van de onkosten. 

Tijd:               vrijdag 7 oktober 2022 van 10 - 12 uur   

Plaats:            Fonteinkerk, Terbregselaan 3,  

                       Rotterdam 

Onderwerp:    Onderwijs door de eeuwen heen  

                       door Frans van Vliet 

Namens de Commissie 

Marijke Kwant 

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
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Marktconcert                                                                                                                             

met Eline Renes op viool 
Op het Marktconcert van woensdag 12 oktober 2022 

in Open Hof treedt de violiste Eline Renes op, met 

Willem Blonk aan de vleugel en het orgel.  

Op het programma staat muziek uit de Italiaanse 

Barok, de Romantiek (o.a. Franck) en de 20
e
 eeuw 

(Astor Piazzolla, Ave Maria). 

Eline Renes groeide op in Ommoord en speelde 

daar al in de kindercantorij een mooi partijtje mee op 

viool. Toen ze in Leiden rechten ging studeren deed 

zij daarnaast als bijvak viool op het Haagse  

Conservatorium. Beide studies voltooide ze en nu 

studeert zij theologie. 

Het Marktconcert op woensdag 12 oktober duurt van 

11.00 – 11.35 uur en is gratis toegankelijk, met een 

collecte aan de uitgang.  

Het concert wordt mede ondersteund door Cultuur 

Concreet. 

Trouwens, ook voor een kop koffie, soep of een  

andere consumptie bent u in Open Hof aan de  

Hesseplaats op woensdagmorgen aan het goede 

adres!  

Vrijwilligersfeest 
Het inschrijven/aanmelden voor het vrijwilligersfeest, 

dat zaterdag 15 oktober 2022 wordt georganiseerd, is 

bijzonder goed verlopen. Inmiddels is alles voor het 

feest geregeld en kunnen we ons dus op gaan maken 

voor hopelijk een heel gezellige middag.  

In de vorige uitgifte van het Open Hof Nieuws hebben 

wij de invulling van de middag al kenbaar gemaakt. De 

invulling, qua tijdsindeling, is ongewijzigd gebleven. 

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. 

Hans Schutte hansschuttemeer@gmail.com  
Joost Barendrecht joostbarendrecht@hotmail.com  

(Coördinatoren Oecumene Open Hof) 

Ontmoetingsmiddag met ds. Fulco 

Timmers op 16 oktober 2022 in 

Open Hof 

Op 14 juni jl. heeft Fulco met succes 

zijn proefschrift ‘Goddelijke verge-

ving bij Philo van Alexandrië’ verde-

digd. Het was toen niet mogelijk om 

daarbij alle gemeenteleden van 

Open Hof en van de Ontmoetings-

kerk uit te nodigen. Maar gelukkig kunnen we in Open 

Hof alsnog kennisnemen van de inhoud van het proef-

schrift, waarop Fulco een toelichting zal geven.   

Genoemde Philo was een 

joodse intellectueel, die 

aan het begin van onze 

jaartelling leefde. Hij was 

een echte filosofisch den-

ker, die zijn denken ont-

wikkelde aan de hand van 

bespiegelingen op de Bij-

bel. Hij dacht na 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. Dit zijn 

allemaal vragen, die in onze tijd nog net zo actueel 

zijn. De vraag waar Fulco zich in zijn onderzoek met 

name heeft beziggehouden is of goddelijke vergeving 

een betekenisvolle plek in het denken van Philo heeft.            

De inloop is om 14.30 uur; om 14.45 uur begint 

Fulco met zijn presentatie, die rond 16.30 uur zal 

eindigen. Maar dan is het nog niet afgelopen. 

Want na afloop willen we graag met Fulco zijn 

behaalde resultaat vieren. Dat doen we tijdens 

een gezellig samenzijn onder het genot van een 

glaasje in de ontmoetingsruimte. We hopen velen 

van u op 16 oktober te ontmoeten.  

De ontmoetingsmiddagcommissie,  
Maartje Greevenbosch, 

Henny Muilwijk, 
Dori Heijmans 

Filmhuis Open Hof 
Op vrijdag 28 oktober 2022 om 14.00 uur hebben 

we de volgende film op het programma staan: 

Ballon 

Een mooie en met vaart gespeelde film uit 2018, die 

zich afspeelt in de tijd van de DDR en de repressie. 

Het is het jaar 1979 en in de toenmalige Duitse Demo-

cratische Republiek verlangen twee families naar vrij-

heid en een betere toekomst.  

Ze bedenken een gewaagd plan om met een zelfge-

maakte heteluchtballon naar het westen te vluchten. 

Maar hoe kom je aan het materiaal voor de ballon? De 

film is gebaseerd op een van de meest spectaculaire 

ontsnappingen.  

mailto:hansschuttemeer@gmail.com
mailto:joostbarendrecht@hotmail.com
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In de jaren van de DDR werden 75.000 mensen gear-

resteerd die wilden vluchten.  Een zowel ontroerende 

als spannende film.  

Regisseur: Michael Herbig. Tijdsduur: 126 minuten 

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water 

of koffie/thee. 

Hoewel de beperkingen wegens corona zijn opgehe-

ven, stellen wij het wel op prijs als u zich vooraf blijft 

aanmelden. Wij weten dan bij benadering hoeveel 

stoelen wij moeten klaarzetten.  

Let op: het aanmelden kan bij voorkeur op het e-

mailadres: filmhuis@ziggo.nl en ook via 

ht2@upcmail.nl of via mobiel 0611-566347.  
Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoonnum-

mer van de 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 

Franck en vrij op het Marktconcert 
Op woensdagmorgen  

9 november 2022 is er een 

Marktconcert met een gevari-

eerd programma. Naast Willem 

Blonk staan de dames Edith 

van Dam, Franny van Wijn-

gaarden en Wilma Stolk op het 

podium. Dit kwartet zeilde deze 

zomer van Duinkerken naar 

Cardiff, met een voorraad ge-

mengde zangnootjes aan 

boord. 

De deining van een kalme zee kun je horen in het 

sfeervolle orgelwerk Prélude, fugue et Variation van 

César Franck. De noten van deze 200 jaar geleden 

geboren grote componist zullen ook in november nog 

opklinken.  

De vocale bijdragen zijn vrij gekozen, van oude Fran-

se muziek uit de late Middeleeuwen tot aan traditio-

nals als Greensleeves en My gentle harp. Twee ge-

liefde terzetten van Mozart worden voor het eerst uit-

gevoerd op het Open Hof – podium. Zo is er veel te 

genieten, zeker ‘voor elck wat wils’. 

Ook voor contacten, een kop soep of een andere 

consumptie is Open Hof op woensdag een prima 

plek. Het concert duurt van 11 – 11.35 uur en is gra-

tis. 

Aan de uitgang is er wel een collecte, waar ook  

Cultuur Concreet nog een steentje aan bijdraagt. 

Welkom! 

Diaconie Jaarcijfers 2021   

      
Hierbij presenteren wij u de jaarcijfers van 2021 van 

de diaconie, welke ik in een beknopt overzicht zal 

weergeven, met daaronder een korte toelichting 

Inkomsten 

Giften en overige baten  €      190 

Diaconie-collecten   €   2.424 

Bestemmingscollecten  €   9.299 

     ------------ 

     € 11.913 

Uitgaven 

Diaconaal werk in de wijk  €   1.000 

Giften diaconaal werk  €   1.375 

Bestemmingscollecten  €   9.299 

Beheer en administratie   €      261 

     ------------ 

     € 11.935 

Naast de organisaties waarvoor een bestemmings-

collecte gehouden wordt, geven wij aan diverse  

doelen in de wijk, regio en landelijk een gift uit de 

bedragen die resteren uit de algemene diaconie-

collecten. 

 

De post ‘Diaconaal werk in de wijk’ bestaat uit alle 

activiteiten die wij in de wijk uitvoeren of onder-

steunen, zoals de Buurtbron, het inloophuis, de kerk-

telefoon en diverse activiteiten. Helaas zijn veel van 

deze activiteiten in 2021 niet doorgegaan om de  

bekende redenen. 

De cijfers van 2022 zullen wij weer zo spoedig  

mogelijk na het vaststellen daarvan publiceren. 

Namens de diaconie, 
Dik Heuvelman, penningmeester  

Half-Twaalfdiensten in de Hillegonda-

kerk, Rotterdam-Hillegersberg 
Hiermee maken wij u attent op het feit dat na de pas 

gehouden startzondag ook, de maandelijkse ‘Half-

Twaalfdiensten’ weer van start gaan. 

Het is een lang bestaande traditie, elke derde zondag 

van de maand, 11.30 uur. 

Tijdens de vakantieperiode, de maanden juli en au-

gustus is er geen dienst. 

De vaste voorganger is Maya Walburg en deze  

zomer is er een nieuwe organist aangesteld in de  

Hillegondakerk.  

about:blank
about:blank
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Zijn naam is Vincent de Ridder en we beluisterden 

hem al op 18 september jongstleden, waarbij hij zich 

een waardige opvolger van Aad van der Hoeven be-

toonde. 

We hebben gemerkt dat na corona de gang er wat 

uitgegaan is en er minder mensen in de dienst zijn dan 

voorheen. Dat kan diverse redenen hebben, maar één 

ervan kan zijn dat u het ritme van de 3
e
 zondag wat 

bent kwijtgeraakt. Vandaar dat wij u met dit bericht 

weer willen helpen herinneren. Mochten er andere oor-

zaken zijn die u met ons wilt delen, dan horen wij dat 

graag. 

Ook willen wij hierbij een oproep doen om twee of drie 

nieuwe mensen in de commissie te verwelkomen. Het 

is niet veel werk: hulp bij collecteren, liturgieën uitrei-

ken, bloemen schikken, desgewenst de lezingen ver-

zorgen en meedenken in de commissie. De huidige 

groep is te klein en er komen teveel taken neer op te 

weinig mensen. De huidige commissie bestaat uit 

maar drie personen. Fijn als u mee wilt doen, u bent 

van harte welkom! 

Weet u welkom op alle 3
e
 zondagen! 

Met vriendelijke groeten, 

namens voorganger en commissie, 

Henk Lengkeek, 

tel.: 010 420 24 02 

Ik voor jou, jij voor 

mij en wij voor  

elkaar. 
In deze voor velen moeilijke tijd 

i.v.m. de oplopende energie-

rekening en duurdere bood-

schappen, zijn wij blij dat we 

namens u mogen helpen daar waar nodig is. Er komen 

weer aanvragen binnen en daardoor zien we ook weer 

blije en opgeluchte gezichten als de boodschappen in 

ontvangst genomen worden. Even niet hoeven na-

denken wat kan, maar uit de boodschappentas een 

lekkere en volledige maaltijd klaarmaken.  

Allen hartelijk dank daarvoor.  

U kunt iedere dag houdbare levensmiddelen brengen 

in Open Hof, zoals blikken soep, worstjes, koffie, thee, 

rijst enz. 

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. 

E-mail: werkgroepzn@gmail.com. 
 
Vertrouwenspersonen: 
 
Renske Polhuys  ) tel: 06 1205 3805 
Claus Weggeman)  
 

Giften juli 2022 

1x €  3,00; 1 x € 10,00; 4x € 25,00; 2x € 50,00 

Giften augustus 2022 

1x € 3,00; 1x € 10,00; 1x € 15,00; 2x € 25,00;  
1x € 50,00; 1x € 100,00; 1x € 428,40 

Als woorden tekort schieten 
Sinds enkele eeuwen beschikt de mens over steeds 

meer wetenschappelijke kennis. Toch is en blijft het 

menselijk leven een groot mysterie. Het leven is ons, 

met al het goede én kwade, door God geschonken. 

Zijn wij in staat deze gave te zien, ook als ons leven 

wordt geteisterd door tegenslagen en verdriet? Be-

schikken wij over de kunst te genieten van het klein 

en eenvoudige dat ons wordt geschonken?  

Dat vraagt een bijzondere gevoeligheid, een oefenen 

in aandachtig leven. En een houding van dankbaar-

heid, bescheidenheid en respect. Hoe onmachtig zijn 

wij, om in ons gebed, onze dankbaarheid daarvoor, 

onder woorden te brengen. 

Dagelijks, in de stilte van ons hart, in ons gezamenlijk 

vieren thuis, in kapel, kerk, of op het werk. Vooraf-

gaand aan een vergadering of bijeenkomst, of bij de 

afsluiting, daarna weggezonden wordend in vrede.  

Kunnen wij, dat wat wij dagelijks in ons leven met ons 

meedragen, uitdragen? Vaak is er woordeloos contact 

met de ander, in een ontmoeting. Voelen we aan en 

laten we blijken: ik leef met je mee. Ik ben er nu voor 

jou, ik luister naar je verhaal. Velen zijn ons in deze 

barmhartigheid voorgegaan, of hebben ons 

‘handvaten’  aangereikt.  

De maand oktober laat ons delen in deze aandacht. 

Op 4 oktober is de gedachtenis van de heilige  

Franciscus van Assisi (1182-1226). Franciscus is, na 

een ingrijpende bekering, Jezus totaal gevolgd in  

armoede, blijheid en liefde voor elk schepsel. Hij heeft 

in een wereld vol oorlog en geweld, laten zien welke 

strijd de moeite waard is, gestreden te worden. Veel 

mannen en vrouwen hebben Franciscus nagevolgd, 

en als orde of congregatie een inspiratiebron gehad. 

Op 7 oktober is de gedachtenis van de heilige Maagd 

Maria van de Rozenkrans. Deze gedachtenis stamt uit 

de zestiende eeuw en is pas in de achttiende eeuw 

voor heel de kerk in het westen gaan gelden.  

We bidden de Rozenkrans – Het Rozenhoedje – als 

woorden te kortschieten… 

Het is een oeroude traditie om gebeden, vooral het 

Onze Vader en Wees Gegroet te bidden. De kralen of 

steentjes van de rozenkrans laat je een voor een, 

langzaam door je vingers glijden; tussen duim en wijs-

vinger. Met een ‘tientje’ wordt een tiental 

‘Weesgegroetjes’ gebeden, waarbij telkens een van 

de mysteries van het geloof herdacht wordt. We  

gedenken biddend de grote momenten uit het leven 

van Jezus en Maria.  

 

about:blank


oktober/november 2022                                                                                                   

8  

Open Hof Nieuws 

 

 

De ‘Mysteries’ of ‘Geheimen’ van de rozenkrans leiden 

ons binnen in het leven van Jezus. Ze zijn als het ware 

een samenvatting van het hele evangelie; De blijde 

geheimen, De droevige geheimen, De glorievolle ge-

heimen en De geheimen van het Licht. 

Veel rust gaat uit van deze innerlijke gebedsvorm, en 

is daarmee, voor vele mensen een bron van kracht en 

bemoediging. 

Als woorden te kortschieten, is aanwezig zijn belang-

rijk. Een blik van herkenning, een opgestoken, groe-

tende hand, een stille glimlach. Samen verlangen, sa-

men hopen, samen bidden. Het is het samen delen 

van het leven, als Levende Geloofsgemeenschap! 

En juist in dit samenzijn en samen delen is God aan-

wezig. Ook, of misschien juist zonder woorden. 

Pastor Gerda Martens 

Sacramentenvoorbereiding en - 

vieringen 
‘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 el-
kaar verdiepen, in gesprek gaan en samen onze ge-
loofsgemeenschap vormen, betrokken en met aan-
dacht voor elkaar. In elke locatie staan dan ook vrij-
willigers klaar om u te ontvangen, uw aanmelding te 
noteren en u verder te informeren. Zij kunnen u rond-
leiden in de kerk, en uw vragen beantwoorden. De 
openingstijden van de secretariaten en telefoonpos-
ten vindt u op de website: www.christoffelparochie.nl 

Elk jaar mogen wij kinderen, jongeren en volwasse-
nen voorbereiden op het ontvangen van de Sacra-
menten.  

Doopsel  
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 vertrouw-
de kerk, tijdens de Eucharistieviering op zondagmor-
gen, of in een aparte doopviering op zondagmiddag. 
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. 

Vormsel 
In september 2022 is een kleine groep gestart met de 
voorbereiding op het Vormsel. Er wordt gebruik ge-
maakt van het project: Vormselkracht. Pastor Rutger 
van Breemen coördineert de voorbereiding. 

 

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 Eucha-
ristie, dan bent u van harte welkom. In september 
2022 zijn deze gestart, maar na overleg kunt u nog 
aansluiten. Eens per maand gaan we in een kleine 
groep met elkaar in gesprek. 

Op zondag 16 april 2023 dient Mgr. van den Hende de 
Sacramenten toe in de Eucharistieviering. 

Huwelijk 
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/
huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course  
Voor alle Sacramenten geldt: meld u aan bij uw eigen 
kerklocatie en schrijf u in! 
Wilt u meer informatie? 

e-mail: pastor.martens@christoffelparochie.nl 

pastor Gerda Martens 

In de marge     
Ooit waren de kerken vol. Maar hoe lang is dat al niet 
geleden? Niks geen ‘schare die niemand tellen kan’. 
Hooguit in enkele delen van het land kom je dat nog 
tegen. Al tijden zie je het gebeuren. Alexanderpolder 
werd gebouwd in een tijd dat de grote kerkgenoot-
schappenen allemaal nog een eigen onderkomen 
bouwden. In Ommoord kwamen de drie samen in één 
gebouw.  

Noodzaak maar ook de behoefte van velen om samen 
kerk te zijn. Zevenkamp heeft nog een restje en Nes-
selande moet het zonder doen. Daar zijn in een 
school op zondagmorgen bijeenkomsten.  

Er zijn veel oorzaken te bedenken. Zo verbrokkelde 
de samenleving. Vroeger zei men nog wel: ‘Ieder voor 
zich en God voor ons allen’. Het laatste deel viel weg. 
Van alle kanten kwamen er impulsen op ons af. Wat 
was nou waar? De twijfel sloeg toe. Klopte wat we 
geleerd hadden wel met wat er nu door o.a. de weten-
schap beweerd werd. Nog steeds wordt daar als voor-
beeld de schepping bijgehaald. Die zes dagen, dat 
kon toch helemaal niet! Wel, het is maar hoe je het 
leest.  

Het is eeuwen als een wetenschappelijk bewijs gele-
zen, maar het is geen krantenartikel dat de letterlijke 
waarheid weergeeft. Het is poëzie, dichterlijke woor-
den die zo hun eigen waarheid hebben. Dit Bijbelge-
deelte is geschreven tijdens de ballingsschap in een 
land waar allerlei goden vereerd werden, zoals de zon 
en de maan. Het Joodse volk had een andere visie, 
een andere overtuiging en gaf daar uiting aan.  

Verandering 
Zo hebben we langzamerhand geleerd om de Bijbelse 
verhalen anders te lezen. Het is een ander soort waar-
heid, die lang niet iedereen kon volgen. En dan, als 
wat je vroeger geleerd had niet ‘waar’ is, wat blijft er 
dan nog over? Weg ermee! Een ander probleem was 
dat je moeite had met je gelovige opvoeding en daar-
bij te horen kreeg wat wel en niet mocht. 

https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course
mailto:pastor.martens@christoffelparochie.nl
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Het zijn allerlei aspecten die een mens beïnvloeden. 
We leven nu in andere wereld. Daar moeten we ons bij 
aan passen. Nu lukt dat lang niet altijd. Kan je nog een 
eigen weg vinden? Durf je, ook als gelovige, nog jezelf 
te zijn of lopen we mee met de massa? En hoe staat 
de kerk hierin? Wat raak je kwijt als je je mee laat sleu-
ren met de waan van de dag?  

Eigenlijk merk je doorgaans weinig van het feit dat 
men zich daarmee bezig houdt,  dat er onrust is. Men-
sen hebben nogal eens een hang naar het oude en 
vertrouwde en dat kom je ook in de kerk tegen. Maar 
lukt het ook om nog steeds inspiratie te halen uit wat 
ons uit de eeuwen der eeuwen wordt aangereikt? Heb-
ben we de durf de twijfel een kans te gunnen, en wat 
ons wordt aangereikt in het nu te plaatsen. Dat is best 
moeilijk, ook omdat iedereen anders is.  

Zoeken 
Tijdens het Marktgesprek lazen we over drie voorbeel-
den. Iemand van hervormde huize die in een doopsge-
zinde kerk belandde en daar terugvond wat hij zo mis-
te. De woorden die gesproken werden, de liederen die 
gezongen werden, de manier waarop men met elkaar 
omging. Een ander durfde de drempel over te gaan om 
deel te gaan nemen aan de vieringen, vooral doordat 
zij zich opgenomen voelde in het koor. Een derde 
voorbeeld was van een echtpaar met kind die de Lau-
renskerk als thuishaven ervoer. De prachtige, plechti-
ge ruimte waarin je kon worden opgenomen in het or-
gelspel, met als nadeel dat de gemeente nogal ver-
spreid is. Zo zijn er hopelijk voor iedereen wel plaatsen 
te vinden. Dat is een rijkdom die je kunt ervaren en die 
je nodig hebt. Dan merk je iets van de zin van kerkzijn.  

Maar soms lijkt er weinig visie te zijn. Wat blijft er nog 
van het geloof over? Zijn we zo onmachtig, warm noch 
koud, maar lauw? Misschien hoort dat wel tot het ge-
heim van het Jodendom. Altijd is er het gesprek over 
geloven in de tijd waarin men leeft. Vanuit de joodse 
wereld is de opmerking bekend: ‘Zoekend vindt men 
de goede richting, wachtend komt men nergens’. 

Barend van Wijngaarden 

Lieve breiers en hakers  

en andere meedenkers en doeners 
Het is toch maar goed dat ik van autorijden houd en 

dat mijn auto, op mijn handtas en mijn eigen persoon 

na, regelmatig leeg is, want laatst bijvoorbeeld mocht 

ik in Krimpen en in Capelle aan den IJssel weer zo-

veel dekentjes, poppetjes, sjaals en mutsen ophalen 

dat de kofferbak van mijn auto EN de achterbank EN 

de ruimte tussen voor- en achterstoelen helemaal vol 

lag. 

Gelukkig kon ik er nog wel bij om naar huis te rijden, 

waar de vracht in een warme en droge kelder in mijn 

flat ligt te wachten op vervoer naar het verzamelpunt 

van de Stichting Spoetnik in Vlaardingen. 

Als er vrachtwagens vanuit Oost-Europa naar het 

westen komen en ze zouden geen retourvracht heb-

ben dan weten ze de weg naar het verzamelpunt heel 

goed te vinden om daar hun wagen vol te stoppen en 

mee naar hun deel van Europa te nemen.  

Vakantie 
Zoals u allen wel weet is vakantietijd voor ouderen 

geen fijne tijd. Het is stil, de kinderen zijn op vakantie 

en ook in de omgeving merk je dat veel mensen weg 

zijn. Zelfs Open Hof zou zes weken dicht gaan. 

‘Nou nee…’, dacht een gemeentelid, ‘we houden 

Open Hof open’. Zij maakte een rooster met heel veel 

vrijwilligers, opdat de kerk gedurende de vakantie-

periode open kon zijn  op dinsdag, woensdag en  

donderdag van 10.00 tot 14.00 uur. En zo geschiedde. 

Wij, mijn man en ik, zijn ook twee maal als vrijwilliger 

aanwezig geweest en het was heel fijn om mensen te 

ontmoeten en een kopje thee te schenken…  maar het 

belangrijkste waren de zinvolle gesprekken. 

Kortom, groot compliment voor de organisatie en de 

inzet en ik hoop volgend jaar D.V. weer? 

Mieke Nuijten 

Zeker met de herfst en winter in het vooruitzicht komt 

die warmte goed uit, weet ik. 

Dank weer voor al uw werk namens de Stichting 

Spoetnik. 

Els Cornax  010 - 421 14 36  

email ecornax@hotmail.com 

Gastvoorgangers 

Ds. D. Hoekstra – Olthof (Dora) heeft na het  
behalen van het HAVO-diploma in Emmen in het  
VU ziekenhuis te Amsterdam het diploma verpleeg-
kundige-A behaald. In die tijd was zij actief betrokken 
bij het werk van Youth for Christ Amsterdam. Na deze 
periode trouwde zij en werden er andere wegen  
ingeslagen. Zo had zij 7 jaar lang een Evangelische 
Boekhandel in Alphen aan den Rijn. 

In deze tijd werd de interesse gewekt voor de theolo-
gie en nadat de jongste van het gezin gesetteld was 
op de basisschool ging zij studeren in Utrecht.  
Eerst de benodigde vakken, Grieks en Latijn en de 
moderne talen op VWO niveau; daarna de theolo-
gische opleiding.  

De theologische en de  kerkelijke opleiding werden 
beide afgerond in 2006. Voor de eerste werd een  
doctoraalscriptie geschreven voor het hoofdvak  
Godsdienstwijsbegeerte over de zoektocht naar ruim-
te voor een aanknopingspunt voor het christelijk ge-
loof, vanuit de discussie tussen Karl Barth en Emil  
Brunner.  
Voor de kerkelijke opleiding werd een scriptie  
gemaakt over veranderingsprocessen in de  
gemeente. 

Na het afstuderen werd er twee jaar gewerkt als  
kerkelijk werker in twee gemeentes; vervolgens kwam 
de aanstelling als gemeentepredikant in mei 2009 in 
de protestantse wijkgemeente De Hoeksteen in  
Capelle aan den IJssel. 

Ds. L. de Jong begon in 1983 te Oudemirdum als 
gereformeerd predikant. Daarna stond hij te Giessen-
burg. Sinds 1996 is hij dominee te Hillegersberg-
Noord, verbonden aan de Fonteinkerk. 
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Protestantse Kerk Nederland 

Dichterlijke woorden 
Een psalm voor systeem 

Was de nacht soms uiterst stil 

dan hoorde ik haast Uw stem 

geschapen door mijn eigen wil 

of door Uw Eigen Stem. 

Soms bliksemde het, Het of Wie; 

dan stond ik voor ons grote raam 

en was de donderslag Uw Naam 

dan riep ik Die. 

Gun straks mijn stervend brein de waan 

van eeuwigheid maar even, 

een vaag landpad om langs te gaan 

waar gras wuift, hoge bomen staan 

en lieve dieren leven. 

En dan – vergeet mijn zielig lijf 

als het zichzelf vergeet, 

en Wie Gij zijdt of hoe ook heet, 

besta die nacht. En blijf! 

Leo Vroman (1915-2014) 
De dichter Leo Vroman was een natuurkundige. Van-
daar dat hij vaak spreekt over ‘systeem’. Zoals het 
geloof in de loop der eeuwen ook tot een soort  
systeem is geworden van woorden en gebruiken.  
Dat maakt het herkenbaar in de samenleving. Het een 
hoort erbij en het andere niet. Toch blijft het niet bij 
een verstandelijke opzet. Er is een gesprek dat een 
eventuele verstarring doorbreekt.  
Het heeft wel iets van de ontmoeting van de profeet 
Elia met de Eeuwige op een berg waar de stem er is 
maar nauwelijks wordt gehoord. Nu het einde nabij is, 
is er het verlangen naar het beleven van de schepping 
met wie ‘Gij zijdt of hoe ook heet’. Want helemaal  
weten doen wij nooit. Wat blijft is de vraag: ‘besta die 
nacht. En blijf!’ 

Barend van Wijngaarden 

Pastoraatpraat - oktober 2022  
‘Voer het woord niet, maar volg het’ 

Een zin uit een gedicht van Fum van den Ham dat 
eens op muziek is gezet en in die muziek alsmaar 
herhaald wordt:  ‘Voer het woord niet, maar volg het’. 
Het zinnetje blijft in je hoofd hangen, door de muziek, 
maar ook omdat het zoveel zegt.  

Want het is bijvoorbeeld tekenend voor zovelen in 
Open Hof die zich inzetten voor hun kerk zonder er al 
te veel ruchtbaarheid aan te geven. Gewoon doen! is 
het motto. 

En het is heerlijk om gewoon te kunnen ‘doen’, zo-
lang er ook ruimte is voor de dingen die niet zo mak-
kelijk worden gezegd, en zolang er ook aandacht is 
voor de mensen voor wie dat ‘doen’ niet meer zo 
vanzelfsprekend is.  

Pasto(p)raat 

De ouderlingen van het pastoraat, en de mensen van 
de pastoraatgroep in Open Hof, willen er zijn voor ie-
dereen die graag ook eens iets wil delen van de din-
gen die niet zo makkelijk worden gezegd, maar er ze-
ker toe doen. 

Een belangrijk aspect van pastoraat is ‘Omzien naar 
elkaar’, binnen de gemeente en daarbuiten. Natuurlijk 
is ‘omzien naar elkaar’ niet alleen weggelegd voor de 
medewerkers van het pastoraat in Open Hof. Iedereen 
is geroepen tot ‘omzien naar elkaar’. Maar als pasto-
raal ouderlingen zien wij daarin toch een speciale ver-
antwoordelijkheid. 

Nu de herfst is gekomen kijken we met spanning en 
zorg uit naar de winter: zullen we door corona terugge-
worpen worden op onszelf? Zullen we weer, meer dan 
ons lief is, thuis zitten en gezelschap ontberen? 

Vanuit het pastoraat doen we ons best om -als corona 
het ons weer moeilijk maakt- er te zijn voor met name 
de ouderen onder ons. Zoveel als in ons vermogen ligt 
zullen we proberen om de komende maanden contact 
met de ouderen te houden.  

Daarnaast willen we u aanmoedigen om te bellen wan-
neer u iemand van het pastoraat wilt spreken. 
Schroom alstublieft niet.  

Eelco van der Brug is bereikbaar op  

telefoonnummerr 06 2359 7174 

Bea Cox is bereikbaar op  

telefoonnummer 06 4035 79 09 

Kees Doornhein is bereikbaar op  

telefoonnummer 06 3414 5405 

 
 

Overleden: 

 

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met 
de ledenadministratie 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte 
toe bij dit verlies en gemis. 

21 aug. Anna Maria Boers-Muller 95 jr. 

 5 sept. Johanna Ludovica Adriana 

              Goossen-Vriens 

87 jr. 

Rooms-Katholiek 

Open Hof Gemeenschap 

21 aug Pieter Boender   80 jr. 

22 aug Jan Nieuwland  89 jr. 

23 aug Tonny George Hendrik Nijkamp  82 jr. 

01 sept Hans Pietersen    86 jr. 
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Daar zijn geen woorden voor…  

Wát een feest was het, 28 augustus!  
Zelf had ik het niet voor mogelijk 

gehouden om echt al in augus-

tus, de maand waarin ik in 1982 

ben begonnen in Open Hof maar 

ook een vakantiemaand, zo’n 

feestelijke dag te organiseren. 

Maar de Kerkenraad dacht daar 

anders over! Een feestelijke vie-

ring om 11.15 u, met lunch er 

na. Dan feest tot tegen 17 uur in de Kerkzaal en een 

borrel tot slot! Met zoveel mensen, ook aan het einde 

van de middag nog. Iedereen die het mogelijk maakte: 

zeer bedankt! ‘40 jaar cantor-organist’ sprak  

velen aan, heb ik gemerkt. Zoveel post ook, met rake 

teksten. Vele cadeaus en bloemen! Een gouden 

draaginsigne van de kerkrentmeesters. Vijf uur KerkTV 

die ik wél in mijn computer heb opgeslagen. Mooie 

woorden, rake liedjes en zelfs video-boodschappen, 

bijvoorbeeld met een optreden van oud-leerlingen Tho-

mas en Lennart uit het buitenland. Ook zonder daar 

steeds weer naar te kijken, is het nog steeds nagenie-

ten! 

Als laatste mocht ik zelf aan het eind van het door Alex 

Barendrecht gepresenteerde middagprogramma nog 

iets zeggen.  

Ik begon met het volgende. 

In Psalm 107 staat het zo mooi: ‘Gods goedheid houdt 

ons staande, houdt dan de lofzang gaande’. Voor mij 

geen vroom klinkende dooddoener, zeker vandaag 

met de boventoon van mijn grote dankbaarheid niet. 

Meer en meer wordt de boodschap duidelijk: we mo-

gen het van elkaar hebben!  

Gods goedheid gaat niet buiten die van u om. En die 

lofzang… zing je sámen. 

En zo geef je gewicht aan de Eeuwige God, de bron 

van leven en liefde. 

De goede muziek op het goede moment, dat is heel 

kort gezegd altijd mijn passie gebleven, zéker in de 

diensten, die meer en meer viering werden. 

In een minuut of tien ging ik door de tijd, vanaf 1982 tot 

nu, langs vele hoogtepunten, maar ook wat minder 

gemakkelijk was kreeg een paar keer een plekje. Deze 

toespraak kunt u, als u die wilt horen, nog steeds bekij-

ken op de Open Hof – KerkTV, bij de datum 28 augus-

tus. Die toespraak begint op 2 u 30 minuten – als u 

daar naartoe gaat scrolt u wel langs ál het moois er 

vóór! 

Bijzonder is dat ik in staat ben gesteld weer een cd te 

maken in de prachtige ruimte van Open Hof.  

 

Neem van mij aan dat ons gebouw ook rond mijn  

jubileum weer vele complimenten van nieuwkomers 

kreeg – het licht door de ramen, de klank, de voorzie-

ningen, wat zijn we er mee gezegend. We horen ons 

mooie orgel, onze eigen vleugel - we hebben er geen 

Steinway voor gehuurd.  

Deze nieuwe Advent- en Kerst-cd Kind ons geboren 

was het cadeau van de dag aan de gemeente, en aan 

allen die hielpen de opnames financieel mogelijk te 

maken.  

Deze nieuwe Advent- en Kerst-cd Kind ons geboren 

was het cadeau van de dag aan de gemeente, en aan 

allen die hielpen de opnames financieel mogelijk te 

maken.  

Er zijn er nog een kleine 200 over. Wilt u er nog meer 

hebben, ik mag het restant verkopen á € 10, met bij 

meerdere exemplaren zeker korting. Het is echt een 

mooi en representatief decembercadeau, met Open 

Hof prominent in beeld. 

Wat had ik dan zelf gedacht, terugkomend op het be-

gin van dit stukje? Wel, een jubileumconcert waar wél 

voor geoefend kon worden (dat leek in augustus dus 

lastig), en wel op zondagavond 20 november.  

Dat concert staat nog steeds gepland, en heeft als 

titel: 40 jaar veelzijdig. Die titel mag ook op de Open 

Hof-gemeenschap betrokken worden. Met alles dat 

die heeft voortgebracht, maar ook de andere kant op: 

waar de muzikale gemeenschapsruimte voor was en 

is. Zonder die ruimte was ik ook nooit geworden wie ik 

nu mag zijn. Daar de woorden voor vinden lukt niet 

zomaar. Je kunt er ook gewoon stil van worden. 

Willem Blonk 

Gastvoorgangers 

Ds. Jacob Korf is voor velen in Open Hof een oude 
bekende. Van 1987 tot 1993 was hij predikant in 
Ommoord / Zevenkamp. Daarvoor was hij predikant in 
Niezijl en Maassluis. Na zijn periode in Ommoord/
Zevenkamp is Ds. Korf predikant geworden in ’s-
Gravenhage. In januari 2016 is hij met emeritaat ge-
gaan. Onlangs heeft Open Hof Ds. Korf kunnen ver-
welkomen als overbruggingspredikant na het vertrek 
van Bart Starreveld en de komst van Wim in ‘t Hout. 
Ds. Korf richtte zich in die periode m.n. op ouderenbe-
zoek, het voorgaan in de diensten op donderdagmid-
dag en op enkele zondagen. Verder begeleidde hij 
uitvaarten en de pastoraatgroep. Na het vertrek van 
de predikanten Timmers en in ’t Hout is Ds. Korf terug 
in Open Hof voor pastoraatswerkzaamheden.  
Dit tot de komst van een nieuwe predikant. 

Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij 
was werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in 
Achlum en Hitsum en daarna als predikant in Ooster-
wolde 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.  

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

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

Hij is getrouwd met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, 
muziek, schilderen, drie kinderen en zes kleinkinderen 
hebben zijn hart. 
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Donderdag 06 okt Lucas 18:18-30 

Vrijdag 07 okt 1 Koningen 21:1-16 

Zaterdag 08 okt 1 Koningen 21:17-29 

Zondag 09 okt 1 Koningen 22:1-12 

Maandag 10 okt 1 Koningen 22:13-28 

Dinsdag 11 okt 1 Koningen 22:29-40 

Woensdag 12 okt 1 Koningen 22:41-54 

Donderdag 13 okt Psalm 113 

Vrijdag 14 okt 2 Koningen 1:1-18 

Zaterdag 15 okt 2 Koningen 2:1-14 

Zondag 16 okt 2 Koningen 2:15-25 

Maandag 17 okt 2 Koningen 3:1-19 

Dinsdag 18 okt 2 Koningen 3:20-27 

Woensdag 19 okt 2 Koningen 4:1-7 

Donderdag 20 okt Lucas 18:31-43 

Vrijdag 21 okt Lucas 19:1-10 

Zaterdag 22 okt Lucas 19:11-28 

Zondag 23 okt 2 Koningen 4:8-24 

Maandag 24 okt 2 Koningen 4:25-37 

Dinsdag 25 okt 2 Koningen 4:38-44 

Woensdag 26 okt Lucas 19:29-40 

Donderdag 27 okt Lucas 19:41-48 

Vrijdag 28 okt Lucas 20:1-8 

Zaterdag 29 okt Lucas 20:9-19 

Zondag 30 okt 2 Koningen 5:1-19a 

Maandag 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 

Dinsdag 01 nov Psalm 84 

Woensdag 02 nov 2 Koningen 6:1-7 

Donderdag 03 nov 2 Koningen 6:8-23 

Vrijdag 04 nov 2 Koningen 6:24–7:2 

Zaterdag 05 nov 2 Koningen 7:3-20 

Zondag 06 nov 2 Koningen 8:1-6 

Maandag 07 nov 2 Koningen 8:7-15 

Dinsdag 08 nov 2 Koningen 8:16-29 

Woensdag 09 nov 2 Koningen 9:1-13 

Donderdag 10 nov 2 Koningen 9:14-29 

Vrijdag 11 nov 2 Koningen 9:30-37 

Zaterdag 12 nov Lucas 20:20-26 

Zondag 13 nov Lucas 20:27-40 

Maandag 14 nov 2 Koningen 10:1-17 

Dinsdag 15 nov 2 Koningen 10:18-36 

Woensdag 16 nov 2 Koningen 11:1-20 

Donderdag 17 nov 2 Koningen 12:1-9 

Vorming en gesprek 
Geloofsgesprekken  

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

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 ons 

dagelijks leven bezig houdt. 

Wees welkom op de startbijeenkomst, waarin u infor-

matie ontvangt. 

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 klei-

ne groepjes met elkaar in gesprek. Iedereen is wel-

kom! Meld je aan.  

Eind september plannen we de startavond, als er vol-

doende aanmeldingen zijn. We plannen vervolgens 

tien bijeenkomsten met de thema’s van de Geloofsge-

sprekken Alpha. 

Op  www.christoffelparochie.nl vindt u de actuele dag 

en tijd van samenkomst. Weet u van harte welkom. 

Wilt u meer informatie, en wilt u zich opgeven voor 

deelname, of begeleiding; mail naar  

pastor.martens@christoffelparochie.nl 

Pastor Gerda Martens 

In het teken van de weg 
Het geloofsthema, waarin we ons dit jaar in de Sint 
Christoffelparochie met kinderen, jongeren en volwas-
senen van alle leeftijden verdiepen, is: “Samen op 
weg”.  

Wij bieden ouders van dopelingen, communicanten 
en vormelingen geloofsgesprekken aan. De nadruk 
ligt op de uitleg van deze drie sacramenten en biedt 
ouders de gelegenheid om zich ervan bewust te wor-
den wat het doopsel, het vormsel en de eucharistie in 
hun eigen leven kan betekenen. Er zijn drie bijeen-
komsten:  

De Doop: op weg gezet worden 

Het Vormsel: de weg van de waarheid gaan 

De Eucharistie: de weg van het leven 

De bijeenkomsten duren een uur. Ouders maken  
kennis met elkaar en via een interactief programma 
komen zij met elkaar in gesprek om te ontdekken en 
te verwoorden wat ‘christelijk leven’ inhoudt. 

Binnenkort is er verdere informatie over de planning, 
per locatie of centraal voor alle belangstellenden.  

Pastor Gerda Martens 

http://www.christoffelparochie.nl
mailto:pastor.martens@christoffelparochie.nl
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Datum Tijd Activiteit (locatie is in Open 
Hof tenzij anders vermeld) 

07 okt   Nationale Ouderendag. 

07 okt 

10.00 

Culturele koffieochtend, thema 
‘Onderwijs’. Fonteinkerk.  
Zie artikel in OHN2022-07. 

09 okt 09.30 Kinderdienst 

11 okt 10.00 Poëzieochtend 

12 okt 
11.00 

Marktconcert met Eline Renes. 
Zie artikel in OHN2022-7. 

15 okt 
14.30-
19.00 

Open Hof Vrijwilligersfeest.  
Zie artikel in OHN2022-06 en 
OHN2022-07.. 

16 okt 09.30 Kinderdienst 

16 okt 

14.30-
16.30 

Ontmoetingsmiddag: 
Presentatie proefschrift Fulco 
Timmers. 
Zie artikel in OHN2022-06 en 
OHN2022-07. 

17 okt 20.00 Leerhuis 

19 okt   Bazaar 

19 okt 10.00 Marktgesprek 

19 okt 

20.00 

Lezing ‘Het dodenboek van 
Qenna’. Georganiseerd door 
Ex Oriënte Lux.  
Zie artikel in OHN2022-05. 

22 okt 
  

Herfstvakantie, t/m 30 oktober. 

23 okt   Nationale Bijbelzondag. 

23 okt 
09.30 

Herfstvakantie, geen kinder- en 
tienerdienst. 

28 okt 
14.00 

Filmhuis: ‘Ballon’.  
Zie artikel in OHN2022-07. 

30 okt   Ingang Wintertijd. 

30 okt 
09.30 

Herfstvakantie,  
geen kinderdienst, 

31 okt   Reformatiedag. 

01 nov   Allerheiligen. 

02 nov   Allerzielen. 

02 nov   Bazaar 

06 nov   Kinderdienst 

08 nov 10.00 Poëzieochtend 

09 nov 
11.00 

Marktconcert, Franck en Vrij. 
Zie artikel in OHN2022-07. 

10 nov 

  

Dag van de Mantelzorg. 
Herdenking Razzia Rotterdam 
(1944) met beoogde onthulling 
van monument op de Parkka-
de. 

11 nov   Sint Maarten. 

12 nov   Intocht Sinterklaas. 

13 nov   Kinder- en tienerdienst. 

16 nov   Bazaar 

16 nov 10.00 Marktgesprek 

20 nov 

11.15 

Dienst in vieren – ook zeer ge-
schikt voor kinderen.  
Er is geen aparte kinderdienst, 

20 nov 
19.00 

Zondagavondconcert, 40 jaar 
veelzijdig. 

21 nov 
20.00 

Leerhuis 

25 nov 
14.00 

Filmhuis: “Les Choristes”(de 
koorleden0 

26 nov 19.00 Zondagavondconcert 

27 nov  Eerste Adventszondag 

27 nov 09.30  Kinderdienst 

01 dec 
 

Wereldaidsdag 

04 dec 
 

Tweede Adventszondag 

04 dec 09.30 Kinderdienst 

05 dec 
 

Sinterklaas 

07 dec 
 

Vrijwilligersdag 
Prinses Amalia wordt 19 jaar 

07 dec 
 

Bazaar 

10 dec 
 

Internationale dag van de  
mensenrechten 

11 dec 
 

Derde Adventszondag 

11 dec 09.30 Kinderdienst 

14 dec 
11.00 

Marktconcert 

18 dec 
 

Vierde Adventszondag 

18 dec 09.30 Kinder- en tienerdienst. 

19 dec 
  

Chanoeka (Joods lichtfeest), 
t/m 26 december. 

Gastvoorgangers 

Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar  
studie theologie afgerond aan de Universiteit van Am-
sterdam (UvA). 

Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Ver-
gelden’  bezien vanuit zowel bijbels- theologisch als 
pastoraal gezichtspunt. 

Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende 
gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente 
Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te 
denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de 
schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onder-
duikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. 
Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingen-
werk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël en 
de oma van Ezmir. 
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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 - actue-

le 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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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 

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 belang-

stelling, eenmaal per jaar georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-

soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur 

geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-

foonpost of het parochiesecretariaat van de  

Christoffelparochie. 

Spreekuur 

Een R.K. Pastor houdt spreekuur 

in Open Hof op: 

 

maandagmorgen 

tussen 10 en 11 uur 

 

Eventueel aanbellen en 

u wordt te woord gestaan 

 

Geestelijke verzorging in  

De Vijf Havens en de Varenoord 
Ds. Rianne van Halsema,  

ma, vr en 2
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 4664 2298 

 

Pastor Maurice van der Put,  

maandagochtend, woensdagochtend,  

4
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 2159 7724 

Autovervoer 

Voor vervoer per auto naar de protestant-

se dienst in Open Hof Ommoord  

kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 
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Autovervoer 

Voor vervoer per auto naar de protestantse dienst in Open Hof Ommoord  

kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 
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Beelden van de Kerstgroep in Open Hof 

Een wonder met Kerst 2021 

In 2003 kreeg Open Hof een legaat met de toevoe-

ging dat het bedrag alleen besteed mocht worden 

voor aankoop van een kerstgroep. Ondergetekende 

(Theo Roelofs, Red.) is toen met drie leden van 

Open Hof, t.w. Rita Schoolenberg, Riet van der Wie-

len en John Kropmans naar het Duitse Mariabede-

vaartsoord Kevelaer gereden. We konden daar ech-

ter niet slagen. Dezelfde dag zijn we naar Asten ge-

gaan waar een beeldengieterij was en daar hebben 

we de huidige gipsen Kerstgroep kunnen kopen.  

Deze beelden waren de laatste die daar in Asten 

gemaakt zijn. Want kort erna is het bedrijf gesloten. 

Voor de beelden zijn toen in Open Hof drie grote 

kisten getimmerd om ze in op te bergen. Ik heb er 

toen een stal bij gemaakt. Vanaf dat jaar heeft John 

Kropmans elk jaar voor de kerstdagen de groep ge-

plaatst en na Driekoningen weer opgeborgen. John 

zorgde ook voor de versieringen in de kerk. Bekend 

waren zijn prachtige stukken aan de wanden.  

In 2021 gaf John te kennen het werk te willen over-

dragen aan anderen. De bloemengroep ging de ver-

sieringen verzorgen, niet alleen rond Kerst, maar het 

hele jaar. Mij werd gevraagd de kerststal te plaat-

sen. Een tweetal weken voor Kerst 2021 ging dit 

gebeuren.  

Op die maandagmorgen waren velen aanwezig om 

te helpen, vooral met het neerzetten van de grote 

kerstboom, dat was een heel karwei.  

Inmiddels stonden de beelden al uitgepakt om  

geplaatst te gaan worden. En toen ging er iets  

vreselijk mis, met het naar binnen tillen van de boom 

die op een zeker moment gedraaid moest worden 

raakte de top twee beelden; een herder en een ko-

ning en bleef er weinig heel van deze beelden.  

De eerste gedachte was: hoe komen we aan twee 

andere? Maar na een dag googelen en bellen bleek 

dit helaas niet te lukken… 

Hoe nu verder? Eén herder minder was nog te over-

zien, maar twee in plaats van drie koningen kon echt 

niet!  

Na een paar dagen belde Wim Verschuur mij op met 

de mededeling: “Kom eens naar de kerk en kijk wat ik 

aan het doen ben”.   

Hij was de beide beelden aan het restaureren en het 

zag er naar uit dat hij ze weer goed zou krijgen. Nooit 

gedacht, maar het lukte! Wat een geluk.  

En toen kwam Martine Zuidervaart en die wilde ze 

graag verven. Ze verfde ook beschadigde plekken bij 

van andere beelden. 

Het is voor mij een wonder wat daar in Open Hof is 

gebeurd. Heel veel dank aan Martine en Wim. 

Theo Roelofs 
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Ontmoetingsmiddags 5 

Filmhuis Open Hof 5/6 
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Diaconiecijfers 6 

Halftwaalfdiensten 6/7 
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In de marge 8/9 
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Gastvoorgangers (1) 9 
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Pastor(p)raat 10 
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Gastvoorgangers (2) 11 
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Vorming en gesprek 12 

In het teken van de weg 12 
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Autovervoer 16 
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Vieringen Nieuwerkerk a.d. IJssel, Krimpen  

.a.d. IJssel, Lekkerkerk 
18 

Protestanse Gemeente Rotterdam 18 

Dienstenschema Open Hof 19 
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Nieuwerkerk a/d IJssel 

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

Krimpen a/d IJssel 

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

Lekkerkerk 

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

Protestantse Gemeente  Rotterdam Noordrand 

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 

09 oktober 09.30 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. 

16 oktober 09.30 uur G. Martens, Communie-
viering. 

23 oktober 09.30 uur Communieviering olv 
Parochianen. 

30 oktober 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

02 november 19.30 uur Communieviering olv 
Parochianen.  
Allerzielen. 

06 november 09.30 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

13 november 09.30 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering.  
Ziekenzalving. 

09 oktober 11.00 uur Communieviering olv 
Parochianen. 

16 oktober 11.00 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. 

23 oktober 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

30 oktober 11.00 uur G. Martens, Commu-
nieviering. 

02 november 19.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. Allerzielen. 

06 november 11.00 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. 

13 november 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

09 oktober 09.30 uur Communieviering olv 
Parochianen. 

16 oktober 09.30 uur J. de Lange, Eucha-
ristieviering. 

23 oktober 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

30 oktober 09.30 uur G. Martens, Commu-

06 november 09.30 uur J. de Lange, Eucha-

13 november 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

16 oktober 11.30 uur Mw. Maya Walburg, 

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629) 
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St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180  31 22 63

Alexanderpolder 

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010  420 16 52 

Capelle a/d IJssel 

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010  450 23 54 

Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 13 
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina  9, 11 en 13 
De diensten in Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en  Hillegersberg vindt u op pagina 18 

09 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

D. Hoekstra. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

R. van Halsema, HA. 

  Open Hof 11.15 uur R-K T. van Os en L. Kornet, Communieviering.  

10 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

16 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

F.J. Timmers, Doopdienst. 

    11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. M.m.v.  Kindercantorij. 

17 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

20 oktober Open Hof 14.00 uur Prot
. 

J. Korf, Donderdagmiddagdienst. 

23 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

C. van Dongen. 

  De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en Communieviering. 

  Open Hof 11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering. 

24 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

30 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

L. de Jong, HA. 

    11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 

31 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

02 november Open Hof 19.30 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. Allerzielen.  

06 november Open Hof 09.30 uur * Prot G.A. Koelman, Gedachtenis der Namen  

    11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 

07 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

13 november Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

A. Matser. M.m.v. Kindercantorij. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

R. van Halsema. 

  Open Hof 11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering. M.m.v. RK-Koor. 

14 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

09 oktober 09.45 uur Communieviering  
olv Parochianen. 

16 oktober 09.45 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

23 oktober 09.45 uur G. Martens, Communie-
viering. 

30 oktober 09.45 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. 

02 november 19.30 uur Communieviering olv 
Parochianen.  
Allerzielen. 

06 november 09.45 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

13 november 09.45 uur G. Martens, Communie-
viering. 

07 oktober 10.00 uur De Roo, communievie-

09 oktober 11.00 uur J. de Lange, Eucharis-

16 oktober 11.00 uur G. Martens, Commnie-
viering. 

23 oktober 11.00 uur Communieviering olv 
Parochianen. 

30 oktober 11.00 uur H.Flohr, Eucharistie-

02 november 19.30 uur G. Martens, Commu-

04 november 10.00 uur De Roo, communievie-

06 november 11.00 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

13 november 11.00 uur J. de Lange , Eucharis-
tieviering. 

http://dtgi.detelefoongids.nl/dtgi/ToonTg.do?wie=katholiek&inputPage=tg_resultaat&pagina=tg_belgratis&type=basic&locationType=LOCALITY&sorteerOp=naam&listingId=4528543&dwaar=Nieuwerkerk+aan+den+IJssel&req_source=resultwho&stap=STEP_3&dwie=katholiek&waar=Nieuw
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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 

Fysiotherapie 
Galema  

 

 

http://www.fysiothearapiegalma.nl
mailto:infor@fysiotherapiegalema.nl

