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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 

2022-09 dient uiterlijk donderdag 

24 november 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. 

november/december 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 

Credo 

“Niets te verwachten, niets te hopen: 

er rest mij niets dan duisternis en Dood. 

Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt, 

U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn Bloed.”  

(G. Reve) 

 

 

Verwachting  
 
Nog even en we treden, kerkelijk gesproken, de  

adventstijd binnen. Begin van een nieuw kerkelijk jaar. 

Tijd van verwachting. Tijd van hoop. Tijd van toekomst. 

Tijd van een nieuw begin. Toch worden de eerste zon-

dagen van de advent (en trouwens ook de laatste zon-

dagen van het kerkelijk jaar) gekleurd door verwachtin-

gen over de eindtijd: het laatste oordeel en de onder-

gang van de wereld zoals wij die kennen. Hoogst actu-

eel, deze gedachten en gevoelens.  

Wij leven in een bizarre tijd. Er woedt een oorlog in 

Europa en wie zal zeggen waar die toe leidt? We erva-

ren de gevolgen van een veranderend klimaat. De 

bronnen van fossiele energie drogen op of worden ons 

onthouden. Er is een grote onrust in onze samenle-

ving. Ik schrijf dit niet om nog meer olie op het vuur te 

werpen van onze angsten of benauwenissen, maar er 

is veel om ons zorgen over te maken.  

Hoe hou je te midden van al die dingen de hoop le-

vend, het licht brandend en de toekomst open? Een 

eenvoudig en afdoende recept is daar niet voor te ge-

ven. Ons geloof, ons vertrouwen op God is echter wel 

een baken in duistere tijden.  

Bovenstaand gedicht van Gerard Reve getuigt van dat 

onwankelbare vertrouwen. 

Reve werd op latere leeftijd katholiek. Hij groeide op in 

een communistisch milieu dat zijn verlangen noch zijn 

hoop kon voeden. De geloofsgemeenschap van de 

katholieke kerk bood hem vaste grond voor zijn ver-

trouwen dat God ons nooit in de steek zal laten. Ho-

pen tegen alle wanhoop in? Jazeker. Daar zijn wij toe 

geroepen. Kruis en kribbe: dood en leven. En een God 

die onvoorwaardelijk van ons houdt. 

Pastor Joost de Lange  
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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  

Kinderdienst 9.30 uur  
Zondag 27 november 2022 begint de advent en daar-
mee ook weer een bijzondere tijd in de kinderdienst. 
We gaan weer werken met het Advent project van 
”Kind Op Zondag”. Het project van dit jaar heet 
“Levenslicht”. We lezen verhalen van bijzondere vrou-
wen uit de bijbel. Allemaal spelen ze een eigen rol in 
het verhaal van Gods volk en allemaal worden ze in 
Mattheus 1 genoemd als “voormoeders” van Jezus.  
In de kerk worden de verhalen in beeld gebracht met 

standbeelden van de vrouwen. Ook in onze eigen zaal 

gaan we met de verhalen aan de slag. 

Voor thuis is er voor elk gezin een gezinsboekje waarin 

voor iedere dag iets te doen is. Kortom een heel mooie 

tijd om thuis, in de kerk en in de kinderdienst toe te le-

ven naar kerst. 

Hartelijke groet, ook namens Anneke, Annerieke,  

Amalia en Karen.  

Tinie 

Jubileumconcert ’40 jaar veelzijdig’ 
Op zondagavond 20 november is in Open Hof het jubi-

leumconcert vanwege het 40-jarig jubileum van Willem 

Blonk als cantor-organist van Open Hof.  

Eind augustus was er al de viering in de kerkdienst en 

een geweldige feestmiddag, op initiatief van de protes-

tantse kerkenraad. In het vorige Open Hof Nieuws las 

u daar over.  

Nu is er onder verantwoordelijkheid van de Stichting 

Open Hof Muziek dus nog een echt groot concert, met 

medewerking van drie koren uit Open Hof, vier solis-

ten en vijf instrumentalisten. De koren zijn de Open 

Hof Cantorij, Koor Hemelsbreed en het Oecumenisch 

Seniorenkoor Open Hof.  

De solisten zijn de volgende professionals: sopraan 

Leonore Engelbrecht, countertenor Tobias Segura 

Peralta, tenor Ard Verkerke en bas Bram Trouwborst.  

Zij leveren vooral hun bijdrage als vocaal kwartet in 

diverse composities uit de ‘oude muziek’ (o.a. Swee-

linck en Boscoop), maar ook als onderdeel van het 

grote geheel in een dubbelkorig werk van Samuel  

Wesley en een nieuw werk van Willem Blonk, dat in 

première gaat: ‘Psalm 87, vrij’, op tekst van Huub 

Oosterhuis.  

Dat deze psalm wel eens de ‘Open Hof - psalm’ ge-

noemd wordt, maakt deze keuze op dit moment wel 

extra speciaal. De musici die het feestelijke karakter 

hiervan onderstrepen, zijn de fluitiste Cora Greeven-

bosch, de broers René en Mark Lansbergen op bas en 

drums, de pianist Tim van Oijen en de organist Iddo 

van der Giessen. Hij is de huidige cantor-organist van 

de Goede Herderkerk in Schiebroek. 

Het programma, dat begint met de bekende Psalm 150 

van César Franck, is verdeeld in vijf categorieën: Lof-

prijzing, Gemeenschap, Lichte muziek, Reflectie en 

Bevrijding. Willem Blonk’s veelzijdigheid als dirigent en 

componist komt erin tot uiting: het loopt van een in 

1988 voor het OJKO geschreven lied (‘Vuur en vlam’) 

via ‘Gebed om de Geest voor de kerk’ uit 2004 tot 

‘Psalm 133, vrij’ voor sopraansolo uit 2019 en het on-

langs voor het Psalmen Anders-project geschreven 

‘Goed ben Jij’.  

Verder is er Engelse muziek (‘Praise the Lord, Ye  

heavens adore Him’ van Alan Bullard), de Nederlandse 

hit ‘Alles is liefde’ en een zevental toonzettingen van 

Psalm 114. Deze zeven samen vormen het blok 

‘Bevrijding’. Het was een oude wens van Willem om 

van deze beeldende psalm, waarin de bergen huppe-

len en de zee zich van schrik terugtrekt bij de uittocht 

van het geknechte volk Israël, eens een aantal toon-

zettingen samen ten gehore te brengen. Dat gaat nu 

gebeuren: van een half-gregoriaanse toonzetting uit 

Spanje uit rond 1500 via andere oude muziek tot aan 

de ritmisch zeer pakkende versie van Tom Löwenthal 

en zelfs de Psalmen voor Nu – versie, in het Liedboek 

114a. Natuurlijk uitbundig voor het ‘Tutti’ gearrangeerd 

door Willem Blonk.  

Dit feestconcert op 20 november duurt van 19.00 uur 

tot ca. 20.15 uur, de entree is vrij, met collecte.  

Na afloop is er nog een gezellige nazit mogelijk. Ook 

Cultuur Concreet draagt bij aan de kosten. De kerk 

gaat open om 18.30 uur, dit concert verdient een ‘volle 

bak’! 

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
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Open Hof Nieuws 

Huis-aan-huiscollecte                                                                                                           
voor vluchtelingenkinderen in  
Griekenland 
Van 21 tot 26 november 2022 collecteren we voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is 

urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblij-

ven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse 

eilanden of op het vasteland. Door de trage procedu-

res zitten sommigen daar wel drie jaar. 

Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: “Vier 

jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen 

om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we 

met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijk-

heid in het vluchtelingenkamp was anders.  

De enorme hitte of de bittere kou zijn verschrikkelijk. 

Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te 

slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asiel-

verzoek is al drie keer afgewezen.” 

Delen  

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organi-

seert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met 

voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op 

een betere plek te krijgen. In honderden plaatsen in 

Nederland gaan collectanten van 21 - 26 november 

langs de deuren.  

“Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voe-

ten aan het delen met onze naasten”, vertelt een col-

lectecoördinator. “Het is schrijnend om te zien hoe wij 

in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare 

mensen die op zoek zijn naar een klein beetje veilig-

heid. Misschien is het slechts een druppel op een 

gloeiende plaat, maar voor mensen die zo’n druppel 

krijgen is het heel belangrijk. De invloed die we wel 

hebben, moeten we benutten om iets te doen voor 

kwetsbare medemensen.”  

In de knel 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Pro-

testantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich 

wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De pro-

jecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die 

slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die 

niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven 

in armoede. Een belangrijk deel van het werk van 

Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zit-

ten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op 

kerkinactie.nl/griekenland. 

Geef aan de collectant! Dank voor uw betrokkenheid. 

Filmhuis Open Hof 

Op vrijdag 25 november 2022 om 14.00 uur hebben 

we de laatste film van dit jaar op het programma staan: 

Les Choristes (de koorleden) 

1948: De werkloze muziekleraar Clément krijgt een 
baan op een tuchtschool voor minderjarige jongeren. 
Hij is geschikt door de harde routine en tucht op deze 
school.  

Vooral door het extreme en grotendeels nutteloze 

beleid van de directeur van de school. Clément-

Mathieu besluit de kinderen op een eigen manier op 

het rechte spoor te brengen door ze kennis te laten 

maken met de kracht en de magie van de muziek. 

Deze Franse film uit 2004 kreeg destijds een hoge 

waardering en een Oscarnominatie voor beste  

buitenlandse film.  

Regisseur: Christopher Barratier  

Tijdsduur: 100 minuten. 

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

water of koffie/thee. 

Hoewel de beperkingen wegens corona zijn opge-

heven, stellen wij het wel op prijs als u zich vooraf 

blijft aanmelden. Wij weten dan bij benadering hoe-

veel 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 06 1156 6347.  

Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoon-

nummer van de Open Hof aanmeldt. 

Als u corona of andere griepuitingen heeft, komt u 

vanzelfsprekend niet.  

Het filmprogramma voor volgend jaar volgt nog. 

Het Filmhuis-team.  
Henk en Francien Teunisse 

Anneke en Barend van Wijngaarden  
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Elvis-dienst in Open Hof 
Zondag 27 november om 19.00 in Open Hof een Elvis-
dienst, geleid door Ds. Fred Omvlee. Hij is Elvis-fan en 
leidt al 19 jaar Elvis-kerkdiensten.  
Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst  
gospels zong. Die leerde hij zingen in de kerk van zijn 
jeugd. Gospelmuziek bleef zijn grote liefde, tot aan zijn 
laatste concert. 
“Ik kom er door tot rust”, zei hij. Elvis ging gebukt  
onder onzekerheid en depressies. Elvis was verslaafd 
aan medicijnen, pillen. Helaas leidde dit tot een  
ongelukkig en depressief einde aan zijn leven. 
De boodschap van de dienst is: ‘zelfs al eindig je als 
Elvis, je valt niet uit Gods hand’. 
In de Elvis-kerkdienst horen we veel Elvis-gospels, 

zoals ‘Amazing Grace’, ‘I believe’ en ‘Peace in the Val-

ley’. Verder is het ook ‘gewoon’ een kerkdienst met 

een toepasselijke Bijbellezing.  

We horen en zien natuurlijk Elvis zelf via de beamer, 

maar de meeste liederen kunnen we live beleven 

dankzij de medewerking van het Trio LaraLindeFleur 

en Koor Hemelsbreed.  

De muzikale leiding daarbij is in handen van Willem 

Blonk.  

Vorig jaar is deze Elvis-dienst niet doorgegaan i.v.m. 

de toen geldende corona-maatregelen. 

Redactie Open Hof Nieuws 

Marktconcert met Seniorenkoor en 
jonge organist 
Woensdag 14 december 2022 staat het Oecumenisch 

Seniorenkoor Open Hof o.l.v. Willem Blonk weer op 

het Marktconcertpodium van Open Hof.  

Ditmaal wordt het koor begeleid door organist Iddo van 

der Giessen. Hij is sinds enkele jaren cantor-organist 

in de Goede Herderkerk in Schiebroek. In 2020  

studeerde hij af aan het Koninklijk Conservatorium en 

vorig jaar maakte hij een cd op het beroemde orgel in 

de Haarlemse St. Bavo-kerk. Hij zal zich zeker solis-

tisch laten horen, maar speelt vooral samen met het 

Seniorenkoor.  

Op het programma drie welluidende Engelstalige stuk-

ken uit onze tijd, waaronder het feestelijke ‘Praise the 

Lord, ye heavens adore him’ van Alan Bullard. Verder 

oude muziek en naar het einde toe de nodige verstil-

ling, passend in de week voor de vierde Advent.  

Het concert begint op 11.00 uur en duurt ca. 40 minu-

ten.  

De entree is vrij, met een collecte na afloop. Natuurlijk 

is ook het buffet open voor een kop koffie, soep of een 

andere consumptie. Hartelijk welkom! 

Om alvast te noteren… 
Zondag 18 december2022 om 19.00 uur is er een spe-

ciale Adventszangdienst. Daarin wordt het Oratorio 

de Noël van Saint Saëns uitgevoerd door de Open Hof 

Cantorij, 5 vocale solisten, harp, strijkers en orgel.  

Bekende namen als Glenda Ossekoppele, Isabelle 

Osenau, Ard Verkerke en Anton Doornhein verlenen 

hun medewerking. Willem Blonk dirigeert.  

Op deze vierde zondag van Advent kunt u uw hart op-

halen door luisterend te genieten van de heerlijke mu-

ziek en vooral ook door mee te zingen met de mooie, 

aloude Kerstliederen.  

Ds. Jacob Korf zal in deze gloedvolle dienst voorgaan. 

We beginnen al om 18.50 uur met de samenzang.  

Kom, luister en zing mee! En vergeet de collecte voor 

de onkosten niet, alstublieft. 

Willem Blonk  

Ik voor jou, jij voor mij 
en wij voor elkaar. 
Het wordt weer een drukke en ook 

dure tijd met alle feestdagen. Ge-

lukkig kunnen we dan weer bijsprin-

gen met onze boodschappen. Van 

een lieve mede-betrokkene hebben 

we tassen vol met speelgoed en boekjes gekregen om 

uit te delen aan kinderen die geen sinterklaas- of kerst-

cadeautjes krijgen. Op deze manier mogen we weer 

dankbaar zijn dat we dit werk dankzij u allen mogen 

doen. 

U kunt iedere dag houdbare levensmiddelen, zoals 

blikken soep, worstjes, koffie, thee, rijst enz. brengen 

in Open Hof. 

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 september 2022 

1x € 3,00; 1x € 10,00; 1x € 20,00; 1x € 25,00;  

1x € 50,00; 1x € 100,00 

Terugblik vredeszondag jl. 
Ik wil nog even met jullie delen dat ik toch zo ontzet-

tend getankt heb aan de oecumenische viering van 

zondag 18 oktober 2022( vredeszondag). 

Zo moet de kerk zijn. Iedereen beleeft het anders, 

maar we beleven het wel onder een gezamenlijk dak. 

Allemaal zijn we vervuld van de wens om het in dit 

bestaan zo goed mogelijk te doen voor anderen. 

Het kan dus. Wat fijn!! 

Els Cornax. 
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Bericht van de kerkrentmeesters 
Een dezer dagen valt bij de leden van de PKN gemeente de gebruikelijke “Najaarsactiebrief“ in de brievenbus. 

Ook al is de vacature van een predikant nog niet vervuld, er resteert nog een tekort van de afgelopen jaren en 

als de voortekenen niet bedriegen, zal ook 2023 niet positief eindigen. Maar daarover zullen we meer duidelijk-

heid verschaffen bij de AKB actie van Januari 2023. 

De definitieve afrekening van 2021 zoals gepubliceerd door de penningmeester van de centrale kerkenraad van 

Rotterdam-Noordrand, ziet er als volgt uit: 

 

 

De predikantskosten bestaan voor een gedeelte uit de kosten voor ds Fulco Timmers en uit de kosten voor de 

vervulling van preekbeurten na zijn vertrek. 

De kosten van het jeugdwerk bestaan voor het grootste deel uit werkzaamheden van Jan Peter Molenaar, die 

aantrad bij het vertrek van ds Timmers. In 2022 werden deze kosten vergoed uit het Riesmeijerfonds. 

De huisvestingskosten zijn begrijpelijkerwijs aanzienlijk hoger dan andere jaren, er was nauwelijks verhuur van 
Open Hof in Coronatijd. 

Arjen de Vries, kerkrentmeester  

Lenie Mulder : leniemulder35@gmail.com.  

of 010-8481129  Bert Wijgand, penningmeester  

PKN wijkgemeente Ommoord Afrekening 2021 

Baten     

Toegedeelde rente    €          4.337,00 

Actie kerkbalans  €          94.017,00   

 Najaarsactie  €            8.721,00   

Collecten kerk  €          10.760,00   

Giften  €            7.603,00   

     €      121.101,00 

Incidentele lasten en baten     

per saldo    €          8.458,00 

Totaal baten    €      133.896,00 

Lasten     

Pastoraat, predikantskosten  €          24.076,00   

Overige predikantskosten  €          48.115,00   

Kerkdiensten, catechese en jeugdwerk  €          10.483,00   

Oecumenische activiteiten  €            3.880,00   

Pastoraat, vorming en activiteitenboekje  €            3.334,00   

Muzikale begeleiding  €          26.230,00   

Centrale personeelslasten  €            6.421,00   

Lasten beheer en administratie  €            4.325,00   

Bijdrage solidariteitsfonds Noordrand  €            2.821,00   

Huisvestingslasten  €            6.452,00   

Totaal lasten    €      136.137,00 

      

Negatief saldo    €          2.241,00 



november/december 2022                                                                                                   

8  

Open Hof Nieuws 

Veilige gemeente, ook in PKN Open 
Hof Ommoord. 
Hoe actueel dit onderwerp is hoeven wij helaas niet 

toe te lichten. Reeds in 2019 sprak de synode van de 

PKN zich hierover uit. Gemeenten worden gestimu-

leerd om een plaatselijk beleid te formuleren met be-

trekking tot grensoverschrijdend gedrag. Tevens is er 

het voornemen om een Verklaring Omtrent het Ge-

drag (VOG)  te gaan vragen aan predikanten, kerke-

lijk werkers en vrijwilligers. Ongeveer in diezelfde  

periode besloot de Wijkkerkenraad om ook voor 

Open Hof Ommoord beleid te gaan formuleren om-

trent grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan 

ook. En ook al heeft ook dít project om uiteenlopende 

redenen de nodige vertraging opgelopen, toch zijn er 

inmiddels grote stappen gezet en heeft dit geheel 

vorm gekregen. Er is een preventiebeleid geschre-

ven, er is een gedragscode geformuleerd, en ook is 

er nu een beleid omtrent VOG’s. En bijzonder ver-

heugd zijn wij met het feit dat Ds. Mariette Doolaard 

bereid werd gevonden om de functie van  

vertrouwenspersoon op zich te nemen.  

Noordrand-breed zijn ook stappen gezet. In novem-

ber 2021 werd in Open Hof voor alle wijkgemeenten 

een seminar over dit onderwerp georganiseerd. Het 

enthousiasme om het beleid voor de hele Noordrand 

te formuleren bleek heel groot.  

Afgerond is dit project nog lang niet. Allereerst stre-

ven wij ernaar om het met regelmaat in alle geledin-

gen van onze gemeente aan de orde te stellen. Ook 

moeten alle VOG’s nog aangevraagd worden. De 

zoektocht naar minimaal een tweede vertrouwensper-

soon gaat ook door. De behoefte aan een 

“meldprotocol” bleek ook zeker aanwezig en inmid-

dels heeft dit ook vorm gekregen. Maar het belang-

rijkste is dat de wijkkerkenraad nu een besluit heeft 

genomen omtrent gedragscode en beleid. Dat dit een 

onderwerp is voor een gemeentebijeenkomst lijdt 

geen twijfel. Ook dit zal daarom zeker in de toekomst 

plaats gaan vinden, maar recent waren er andere 

onderwerpen om zo’n bijeenkomst te vullen.  

Uiteraard zal er op onze website permanent ruimte 

zijn voor dit onderwerp. En binnenkort zullen de  

corresponderende documenten middels de website 

worden gepubliceerd.  

Overigens willen wij graag nog vermelden dat dit een 

PKN – aangelegenheid betreft omdat dit aan RK zijde 

voor Open Hof Ommoord reeds geregeld is op niveau 

van de Sint Christoffel Parochie. 

Uiteraard spreken wij heel graag de hoop uit dat dit 

onderwerp zo min mogelijk actueel zal blijken maar 

dat neemt niet weg dat wij het belang van een zorg-

vuldig beleid hoog hebben staan. 

Namens de Commissie Veilige Kerk en de WKO, 
Aria van Ballegoie, 
Piet Zuidervaart en  

Frans Weevers  

In de marge 
Ooit was er een tijd, en sommigen kunnen die nog wel 
herinneren, waarin liederen als:’Hoe zachtkens glijdt 
ons bootje’, ‘Een karretje dat op de zandweg reed’ of 
‘Op de grote stille heide’ op scholen werden gezongen. 
Heerlijk nostalgisch. Achteraf vraag je je af of dat wel 
met de werkelijkheid overeen kwam. Het land was toen 
dunner bevolkt en veel landelijker. Aan de andere kant 
was er al een industriële revolutie geweest waarbij de 
stoommachine de samenleving had veranderd. Er kwa-
men fabrieken, de steden groeiden en grondstoffen 
moesten wereldwijd worden aangevoerd. In de land-
bouw kwamen ook meer machines en veel mensen 
trokken naar de stad voor werk. Zo ontstonden op de 
linker Maasoever rond de dorpjes die daar lagen hele 
wijken, waar mensen die daar kwamen wonen werk 
vonden in de havens en de industrie. Dan zijn we al 
ver van die kinderliedjes verwijderd. 
 

Steeds meer 
Het is een periode die wel wordt vergeleken met de 
afgelopen tientallen jaren toen er opnieuw een golf 
nieuwkomers bijkwam. Allemaal mensen op zoek naar 
een redelijk bestaan. Ons land raakte steeds dichter 
bevolkt en werd gemiddeld steeds welvarender. De 
koopkracht nam toe. Daarvoor zijn consumptiegoe-
deren nodig die we van over de hele wereld halen. En 
wij zijn niet de enigen, want de wereldbevolking groei-
de door o.a. bestrijding van ziekten.  
Het Joodse volk werd ooit bevrijd uit de slavernij en 
ging op weg naar een land ‘overvloeiende van melk en 
honing’, waar je op je oude dag kon bijkomen, zittend 
onder je vijgenboom. Een andere tijd met andere ver-
langens. Wij kijken er nu wat anders tegenaan. Als er 
steeds meer mensen van alles willen hebben ga je op 
zoek of dat er is, zoals delfstoffen en andere grondstof-
fen. Voedsel is steeds meer nodig en desnoods bran-
den we elders bossen plat om akkers of weiden aan te 
leggen, ten koste van planten en dieren die daar leven 
en nog komen we wereldwijd tekort. 
Een halve eeuw geleden was er een Club van Rome 
die een rapport maakte: ‘Grenzen aan de groei’ waarin 
stond dat wanneer we zo doorgingen het fout zou lo-
pen. Geen prettig bericht en het werd door een meer-
derheid als somber en negatief afgedaan. Wat had je 
daar nu aan! Dat was meer iets voor milieuactivisten. 
De economie bleef royaal op de eerste plaats en grote 
bedrijven stimuleerden dat, ook al wisten ze waar-
schijnlijk beter. Doch alleen de korte termijn was en is 
belangrijk. Hoewel, over dat laatste bestaan nu be-
hoorlijke twijfels. Woorden als ‘duurzaamheid’ en 
‘consuminderen’ worden meer gehoord. De grondstof-
fen raken op. En hoe verwarmen we ons in de toe-
komst? Reclame maken met ‘groen’ komt steeds meer 
in de mode. Maar is het nog op tijd, want het klimaat 
lijkt toch echt wel te veranderen! 

 
Hebben en zijn 
In dit opzicht spelen de werkwoorden hebben en zijn 
een rol. Hebben lijkt de boventoon te voeren want is 
het niet zo dat wat je bezit bepaalt wie je bent? De win-
kels moeten zelfs op zondag open en zijn vol 
‘hebbedingetjes’. Daarnaast de steeds legere kerken. 
Hun boodschap past niet zo bij de toegenomen wel-
vaart of komt niet over. Als het goed is wordt daar 
‘gevraagd’ hoe je als mens bent en leeft in de wereld. 
Misschien klinkt daar de vraag wat al die begeerte toe-
voegt aan je bestaan. Zien we alle welvaart als een 
‘rijke zegen’ of wringt dit toch met wat wel wordt aan-
geduid als  ‘rentmeesterschap’.  
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In de woorden van het verbond komt de raad van ‘je 
zult niet begeren’ duidelijk aan de orde. De dichter 
Joost van den Vondel zei het al eens: ’Sluit voor be-
geert’ uw graag gezicht’.  

Ook de Franse filosoof Gabriel Marcel hield zich in de 
vorige eeuw bezig met het nadenken over de werk-
woorden ‘hebben en zijn’. Hij zag hoe in de samenle-
ving welvaart boven welzijn ging. Mensen willen 
steeds meer hebben, ‘maar ze vergeten, dat hoe meer 
ik heb, des te minder ik ben’. En kan de aarde al die 
mensen wel aan? Het begint hier al moeilijker te wor-
den en dan wonen we nog wel in het rijke deel van de 
wereld. Het is meer dan tijd voor beginnen met bezin-
nen. 

Barend van Wijngaarden  

Vluchtelingenopvang Ommoord-
Zevenkamp hielp al meer dan 600 
vluchtelingen 
Iedere woensdag tussen 9.00  en 12.00 uur zitten ze 
klaar in Open Hof: de vrijwilligers van Vluchtelingenop-
vang Ommoord-Zevenkamp, kortweg VOZ. Sinds 
1994 hielpen zij meer dan 600 mensen hun weg te 
vinden in de Nederlandse samenleving. In alle geval-
len gaat het om mensen die na de asielprocedure 
recht op verblijf kregen en over huisvesting beschik-
ken.  

Opvang met een HOOFDLETTER  
Voor velen van hen blijft het immens ingewikkeld als 
nieuwkomer zelfstandig de weg te vinden in de Neder-
landse samenleving. Het is ook wat, als je na vaak 
jaren in een AZC (waar je praktisch niets zelf mag), 
plotseling alles zelf moet regelen in een jou onbekend 
land. VOZ levert bijstand op veel vlakken, of het nu 
gaat om contacten met instanties, de toegang tot me-
dische zorg, financiële problemen of huiswerkbegelei-
ding. Er is ook een fietsenplan en er wordt computer-
hulp geboden. In die zin wordt opvang door VOZ met 
een hoofdletter geschreven.  

Sinds 1994 werken de vrijwilligers voor erkende vluch-
telingen met heel verschillende achtergronden. “De 
ontmoeting met al die verschillende culturen, religies 
en achtergronden maakt dit werk wel enorm boeiend”, 
stelt Paul Bergmans (1947), centrale figuur bij VOZ. 
“Deze week werden we verrast door een vrijwilliger die 
taart tracteerde in verband met de verjaardag van de 
Profeet”, haalt hij als voorbeeld aan.  

Focus op Syriërs en Oekraïners 
In dit gesprek wordt gefocust op de voor VOZ relatief 
nieuwe opvang van Syriërs en Oekraïners. “Tot nu toe 
werkten we voor vluchtelingen die vaak al een tijd in 
Ommoord of Zevenkamp wonen. We komen met ze in 
contact via buren of andere doorverwijzers. Met de 
Syriërs is dat anders; we hebben contact met hen van-
af het moment dat ze de sleutel van een huis krijgen. 
De andere groepen zijn meestal al enigszins ingebur-
gerd, maar bij de Syriërs beginnen we bij 0”, zegt Paul.   

Het gaat hier om drie Syrische gezinnen met in totaal 
12 personen, die op verzoek van de gemeente  
Rotterdam worden bijgestaan. 

Het zijn mensen die de burgeroorlog of specifiek de 
Russische bombardementen zijn ontvlucht naar Liba-
non, waar hun bestaansbasis na de financiële  
crisis daar verdampte.         

Voor de ca. 80 Oekraïners in Ommoord wordt uiteen-
lopende ondersteuning geboden. Mensen in  
opvanggezinnen kunnen een beroep doen op het 
noodfonds.  
Bij een sponsorloop werd €1400 opgehaald. Daarvan 
wordt individuele hulp geboden in nijpende situaties. 
Er zijn activiteiten georganiseerd en er is - op verzoek 
van de vluchtelingen zelf - gedoneerd aan een gaar-
keuken in Oekraïne en een school op de grens met 
Polen. Oekraïners in de opvanglocatie aan de Sigrid 
Undsetweg krijgen in december een welkomstpakket 
van de kerken in Open Hof.     

Klein budget 
De vrijwilligers van VOZ verrichten enorm veel werk 
met een klein budget van ca. € 4.500. De vaste kern 
telt ongeveer 15 mensen. Een flexibele schil omvat 
mensen op wie incidenteel een beroep wordt gedaan.  
“Een van de successen van VOZ is dat er inmiddels 
ook voormalige vluchtelingen als vrijwilliger werken”, 
zegt Paul. “En het mooie is dat dit een aantal mensen 
de opstap heeft geboden naar een opleiding en een 
baan”.  

VOZ zoekt nog vrijwilligers voor taalsteun, huiswerk-
hulp en andere zaken.  

Maar ook materiële bijstand in natura (bijvoorbeeld 
fietsen) of voor het noodfonds (Steunfonds VOZ, 
NL44 INGB 0008 2868 11) is meer dan welkom.  

Voor nadere informatie: ripa@planet.nl.     

Cyriel Triesscheijn 

Welkom aan onze medebewoners  
uit Oekraïne 
Sinds september woont er een 75-tal mensen uit Oe-
kraïne bij ons in de wijk. Het voormalige kantoor van 
Aafje aan de Sigrid Undsetweg is daarvoor verbouwd 
tot een woongebouw met gemeenschappelijke voorzie-
ningen. 

De leeftijd en de samenstelling van de groep Oekra-
ïense vluchtelingen is heel uiteenlopend.  Er wonen 
echtparen met en zonder kinderen, éénouder gezinnen 
en ook enkele alleenstaanden. De jongste is net gebo-
ren, de oudste 70+. 

Het merendeel van de bewoners verbleef eerst op het 
cruiseschip ‘Volendam’. Zij zijn al bekend met de stad 
en met een aantal Nederlandse gewoonten. Sommi-
gen hebben werk gevonden en de kinderen gaan naar 
de Oekraïens/Nederlandse school. 

Ondanks de goede zorgen van de begeleiders van het 
Leger des Heils, is er onzekerheid over de toekomst. 
Zal die in Oekraïne zijn, of toch noodgedwongen in 
Nederland? 

De kerken van Open Hof willen nu samen met Vluchte-
lingenopvang Ommoord-Zevenkamp (VOZ) deze nieu-
we bewoners laten weten dat ze welkom zijn. Daarom 
zijn we van plan om hen tegen Sinterklaas een wel-
komstpakketje aan te bieden. We zien dat als een uit-
nodiging tot contact. 
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In de vieringen van zondag 13 november hebben we 
aandacht gegeven aan deze welkomstactie. Voor de 
katholieken van Open Hof was het toen zondag van 
de Diaconie. 

Er is een kleine werkgroep die deze actie aan het 
voorbereiden is.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Paul Bergmans: 06 20 55 29 65 of  
per mail: ripa@planet.nl 
De werkgroep, 

Elly Meijler, Marijke vd Wenden,  
Paul Bergmans, Tannie Teeuwen. 

Dichterlijke woorden 
Naar Psalm 10 

Raakt het U dan niet – 

de armen, de zwakken, 

op de gemeenste manieren 

worden ze overrompeld, klemgezet. 

En U, 

U houdt U maar afzijdig, 

niets merken zij van U. 

Hoor hen toch snoeven, 

de goddelozen: 

wie doet ons wat, 

met geen mens, met geen God 

hebben wij te rekenen, 

God – 

er is helemaal geen God. 

Laat dit niet doorgaan, 

U bent het toch, 

God van de ontrechten, 

hoe zoudt U hen vergeten, 

hún pijn is úw pijn, 

hún verdriet is úw verdriet. 

Koning bent U, 

een God, 

de verdrukten koninklijk nabij. 

Hans Bouma (1941) 

(Uit: In de schaduw van de Psalmen) 

De theoloog Hans Bouma heeft zich al heel lang met 

de natuur bezig gehouden en daarover geschreven. 

De schepping in al zijn aspecten. Hier gaat hij, geïn-

spireerd door de psalmen, in op de manier waarop het 

nogal eens onderling toegaat.  

In psalmen uiten de mensen zich op allerlei manieren 

over alles wat ze bezighoudt. Hier roept de dichter 

vertwijfeld uit waarom al die ellende er is, die onder-

drukking. Maar ook waarom God zich hier niets van 

aan lijkt te trekken. Hij lijkt onverschillig, terwijl dege-

nen die het leven verknoeien liefdeloos en met een 

grote mond hun gang gaan. ‘Er is helemaal geen God’ 

is dan geen vreemde gedachte.  

Het lijkt een schreeuw tegen een gesloten hemel. Zijn 

het niet altijd weer de zwakken die het onderspit del-

ven. Maar waar is de verantwoordelijkheid van dege-

nen die roepen?  

Gelukkig zijn er mensen die beseffen dat het niet klopt, 

dat dit geen leven is: ‘hùn pijn is úw pijn, hún verdriet 

is úw verdriet’. En als we leven volgens het verbond 

kunnen we niet stil blijven zitten. Wie het ziet en mee-

leeft doet mee en zoekt hoe de ontrechten recht ge-

daan kan worden. Dan kan het besef groeien dat ‘de 

verdrukten’ koninklijke nabijheid ervaren.  

Barend van Wijngaarden 

Wereldlichtjesdag in 
Open Hof 
Zondag 11 december 2022 is het  

Wereldlichtjesdag. 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. 

Wereldlichtjesdag is ontstaan in 1997 in Amerika en 

inmiddels worden er in de hele wereld op de tweede 

zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen 

gebrand. Door de verschillende tijdzones worden er 

ieder uur ergens op de wereld lichtjes aangestoken.       

In principe zal er in Open Hof weer een herdenkings-

bijeenkomst georganiseerd gaan worden. Hoe dit er 

daadwerkelijk uit zal gaan zien is nu (eind oktober) nog 

niet bekend. Wij raden u aan de website van Open Hof 

en in december de weekbulletins te raadplegen voor 

meer informatie. 

Namens de werkgroep Wereldlichtjesdag 

Gerard den Oudendammer 

Nienke Timmers 
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Protestantse Kerk Nederland 

Rooms-Katholiek 

Open Hof Gemeenschap 

Je naam    
Ik ben in verwachting, 

mijn buik zal niet zwellen, 

maar mijn hart. 

De kiem van liefde 

voor het nog ongeboren 

kleinkind 

is in mijn hart gelegd. 

Beide zullen zij groeien, 

groeien naar elkaar toe. 

Geboren worden, 

niet meer weg te denken 

uit mijn leven. 

Dag, lieve Tobias, 

daar ben je dan, 

en wat heb jij 

een mooie naam gekregen! 

“Mijn god is Jahwe ”. 

Die naam neemt  

niemand jou meer af. 

Je draagt hem 

heel je leven. 

Seya Leezer-Scholts 

Dom of slim  
misschien wijs 
Een westerse groep maakte een fotoreportage in het 
dorp van een Afrikaanse stam. De kinderen groepten 
om de fotograaf, die de foto’s liet zien die op zijn  
camera stonden. Een van het westerse gezelschap 
had een aparte gewaarwording terwijl hij meespeelde 
met de kinderen. Hij bedacht een spel; de kinderen 
keken nieuwsgierig naar wat de man aan het doen 
was. Hij legde verschillende lekkere vruchten in een 
mandje bij een boom en zei dat het kind dat als eerste 
de boom zou bereiken, de mand vol vruchten krijgt. 
Nadat hij het startsein had gegeven, zag hij stomver-
baasd dat niemand ging rennen. In plaats daarvan 
gingen ze samen, hand in hand, naar de boom en 
begonnen met elkaar de vruchten te eten. Toen hij 
vroeg waarom ze dit deden, gaven de kinderen ant-
woord met één samenvattend woord in hun stamtaal. 
Dat woord betekent: “Als anderen verdrietig zijn, hoe 
kan ik dan gelukkig zijn”.  
Mensen van die stam weten wat gelukkig zijn is. Toch 
hebben ze waarschijnlijk nog nooit van het Laatste 
Avondmaal gehoord. Samen delen geeft geluk. Een 
dom spel, maar best wel slim om daar een les uit te 
leren - wat best een wijs besluit is.  

Dat slim en wijs doet me denken aan de tv-quiz  
‘De slimste mens - ja zelfs ‘De allerslimste’.  

Uit de bijbel ken ik iemand die ongetwijfeld deze titels 
zou verkrijgen. Iemand die aan God maar één wens 
deed: “geef mij de kennis om mijn volk goed en recht-
vaardig te besturen.”  

God was heel tevreden met die wens en schonk Salo-
mo in rijke mate wijsheid. Te lezen in 1 Koningen 5 
verzen 9 t/m 14. Wijsheid, zeer veel inzicht en een 
verstand zo veelomvattend als het zand aan de oever 
van de zee.  
Daarna volgt een opsomming van alles waarvan hij 
kennis had en verdere invulling ervan. Ik merk op dat 
het een aansporing is om bij God niet van alles te wen-
sen, vraag slechts om wijsheid. Je zal ondervinden dat 
je met wijsheid de meeste van je problemen kunt op-
lossen en meer nog wat je voor je medemensen kunt 
betekenen. En ook dat je de brede bedoeling van het 
Laatste Avondmaal beter zult begrijpen en invullen in 
je dagelijks leven. 

Claus Weggeman                                                                                                    

weggemanbali@hotmail.nl 

Overleden: 

 07 okt. Franciscus Antonius Cely 89 jr. 

12 okt.
  

Wil Johan Brink 89 jr. 

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

Gedoopt: 
Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met 
de ledenadministratie 

 

Wij feliciteren hen, hun ouders en familie van harte 
en hopen hen nog vaak in ons midden te zien. 

16 okt. Andreas Jacobus de Jonge,  
zoon van Thomas en Esther de Jonge.  
Hij is het broertje van Peter en Johan. 
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Donderdag 17 november 2 Koningen 12:1-9 

Vrijdag 18 november 2 Koningen 12:10-22 

Zaterdag 19 november 2 Koningen 13:1-9 

Zondag 20 november 2 Koningen 13:10-25 

Maandag 21 november Lucas 20:41–21:4 

Dinsdag 22 november Lucas 21:5-19 

Woensdag 23 november Lucas 21:20-38 

Donderdag 24 november Filippenzen 1:1-11 

Vrijdag 25 november Filippenzen 1:12-26 

Zaterdag 26 november Filippenzen 1:27-2:11 

Zondag 27 november Filippenzen 2:12-18 

Maandag 28 november Filippenzen 2:19-30 

Dinsdag 29 november Jesaja 9:7-16 

Woensdag 30 november Jesaja 9:17–10:4 

Donderdag 1 december Jesaja 10:5-19 

Vrijdag 2 december Jesaja 10:20-27 

Zaterdag 3 december Jesaja 10:28-34 

Zondag 4 december Jesaja 11:1-10 

Maandag 5 december Jesaja 11:11-16 

Dinsdag 6 december Jesaja 12:1-6 

Woensdag 7 december Filippenzen 3:1-11 

Donderdag 8 december Filippenzen 3:12-21 

Vrijdag 9 december Jesaja 13:1-5 

Zaterdag 10 december Jesaja 13:6-18 

Zondag 11 december Jesaja 13:19-14:2 

Maandag 12 december Jesaja 14:3-11 

Dinsdag 13 december Jesaja 14:12-23 

Woensdag 14 december Jesaja 14:24-32 

Donderdag 15 december Filippenzen 4:1-9 

Vrijdag 16 december Filippenzen 4:10-23 

Datum Tijd Activiteit (locatie is in Open 
Hof tenzij anders vermeld) 

20 nov 
11.15 

Dienst in vieren – ook zeer  
geschikt voor kinderen.  
Er is geen aparte kinderdienst, 

20 nov 
19.00 

Zondagavondconcert. Het jubile-
umconcert ‘40 jaar veelzijdig.’. 
Zie artikel OHN2022-08. 

21 dec 

  

Collecte voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland, t/m 26 
november. 
Zie artikel OHN2022-08. 

21 nov 20.00 Leerhuis 

25 nov 
14.00 

Filmhuis: ‘Les Choristes (de koor-
leden)’. Zie artikel OHN2022-08. 

27 nov   Eerste Adventszondag 

27 nov 09.30 Kinderdienst 

27 nov 
19.00 

Elvisdienst.  
M.m.v. Koor Hemelsbreed e.a..  
Zie artikel OHN2022-08 

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 

11 dec 
18.45 

Wereldlichtjesdag-bijeenkomst. 
Zie artikel OHN2022-08. 

14 dec 
11.00 

Marktconcert, m.m.v. Oecume-
nisch Seniorenkoor Open Hof. 
Zie artikel OHN2022-08. 

18 dec   Vierde Adventszondag 

18 dec 09.30 Kinder- en tienerdienst. 

18 dec 

19.00 

Adventszangdienst, mmv Open 
Hof Cantorij, Glenda Ossekoppe-
le, Isabelle Osenau, Ard Verkerke 
en Anton Doornhein.  
Zie artikel OHN2022-08. 

19 dec 
  

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

21 dec   Bazaar 

24 dec   Kerstvakantie, t/m 8 januari 2023 

24 dec   Kerstavond. 

25 dec   Kerstmis. 

25 dec 09.30 Kinderdienst 

31 dec   Oudjaarsdag. 
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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  

protestantse dienst in Open Hof 

Ommoord  kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 
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INHOUD  
Verwachting 3 

Kinderdienst 09.30 uur 4 

Jubileumconcert 20 november 4 

Collecte kinderen Grieken land 5 

Filmhuis Open Hof “Les Choristes” 5 

Elvis-dienst 27november 6 

Marktconcert 18 december 6 

Adventszangdienst 18 december 6 

Werkgroep Zonder Naam 6 

Terugblik Vredeszondag 6 

Bericht van de kerkrentmeesters 7 

Veilige gemeente, ook in PKN Open 

Hof Ommoord 

8 

In de marge 8/9 

Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp 9 

Welkom medebewoners uit Oekraïne 9/10 

Dichterlijke woorden 10 

Wereldlichtjesdag 10 

Je naam 11 

Dom of slim 11 

Open Hof Gemeenschap 11 

Agenda Open Hof 12 

Bijbelleesrooster 12 

Autovervoer 14 

Advertenties 13/14/15/18 

Gastvoorgangers 16 

Diensten Open Hof 17 

Vieringen St. Christoffelparochie 17 

Gastvoorgangers 
Ds. Guus Koelman studeerde in Groningen en hij was 
werkzaam in Friesland: als pastoraal werker in Achlum 
en Hitsum en daarna als predikant in Oosterwolde en 
Fochteloo. Van 1988 tot zijn emeritaat in 2014 was hij 
een van de predikanten van Open Hof in Ommoord. 
Hij levert, in nauw overleg met de huidige collega’s van 
dienst, tot op vandaag een aandeel in het pastoraat 
van deze gemeente. Verder is hij momenteel voor cri-
sispastoraat in de wijk rondom de Alexanderkerk be-
schikbaar. Sinds jaar en dag gaat hij met een katholie-
ke collega voor in de marathonkerkdienst aan de voor-
avond van de Rotterdam Marathon. Hij is getrouwd 
met Tiny Hoedemaker. Ook poëzie, muziek, schil-
deren, drie kinderen en zes kleinkinderen hebben zijn 
hart. 

Ds. Laurens Korevaar is sinds 2013 interim-predikant 
te Schiedam-Kethel. Daarvoor stond hij te Tienhoven, 
Middelburg en Bussum. Tot 2012 was Ds. Korevaar 
predikant in Kralingen. Ook is hij enige jaren docent 
geweest. O.a. aan de CSG Blaise Pascal in Spijkenis-
se. Sinds 2011 is hij ook lid van het bestuur van Gees-
telijke Zorg Levinas. Daarnaast is Ds. Korevaar sinds 
2001 actief als mediator. 

Fred Omvlee (Smilde, 1965)  is predikant namens de 
Protestantse Kerk bij de Koninklijke Marine en Elvis 
fan. Hij is o.a. uitgezonden geweest naar Afghanistan 
(2006) en voor de kusten van Liberia (2003-2004) en 
Libië (2016)  en gestationeerd geweest op Curaçao 
(2007-2009). Aan de Universiteit van Amsterdam gaf 
Omvlee in 2010-2011 college over Elvis. In 2006 orga-
niseerde hij een Elvis-kerkdienst in Paradiso Vanaf 
2007 is hij actief met kerkdiensten via LinkedIn, Twitter 
en Facebook onder de noemer Social Sunday. Van 
2013 tot 2016 was Omvlee de dominee van de inter-
netkerk Mijn Kerk van de Protestantse Kerk. Hij slaat 
graag bruggen tussen moderne cultuur en geloof. In 
2012 lanceerde hij de Top2000-kerkdiensten. Zijn stel-
ling is ‘everything is spiritual’  en ‘iedereen is gelovig’. 
Sinds 2017 durft Omvlee ook Elvis gospels zelf te zin-
gen: How Great Thou Art bijvoorbeeld. Hij is momen-
teel Hoofd Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke 
Marine. Hij droomt van een kapel die gewijd is aan 
geloof en muziek van Elvis Presley. 

Ds. Frits Renes (1953) was lid van onze gemeente en 
hij bezocht in de jaren tussen 1980 en februari 2011 
de kerkdiensten in Open Hof. In die periode was hij 
pastoraal werkzaam in Ommoord. Op 16 april 2011 
werd Frits Renes door Ds.Guus Koelman bevestigd als 
predikant van de Gereformeerde Kerk van Puttershoek
-Maasdam. Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letter-
kunde aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Aan de Uni-
versiteit van Utrecht studeerde hij Theologie. Tot aan 
zijn pensionering in augustus 2017 combineerde hij 
zijn predikantschap met een parttime baan in het on-
derwijs, namelijk als docent Nederlandse Taal- en Let-
terkunde en Kunstgeschiedenis op het Gymnasium 
Erasmianum te Rotterdam. Incidenteel doceerde hij 
daar ook (klassiek) Grieks.  
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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 12. 
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 16. 

20 november Open Hof 11.15 uur Oec
. 

G.A. Koelman,  Dienst in Vieren. 
M.m.v. Trio LaraLindeFleur. 

21 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

27 november Open Hof 09.30 uur * Prot F. Renes. 

Eerste Advents-
zondag 

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

  Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 

    19.00 uur Prot F. Omvlee, Elvisdienst. 

28 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

04 december Open Hof 09.30 uur * Prot G.A, Koelman, HA. 

Tweede Advents 
zondag 

  11.15 uur R-K R. van Breemen, Communieviering. 
M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof. 

05 december Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

11 december Open Hof 09.30 uur * Prot L. Korevaar. 

Derde Advents 
zondag 

De Vijf Havens 10.30 uur Prot Rianne van Halsema. 

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

    18.45 uur   - Spreker nog onbekend, Wereldlichtjesdag. 

12 december Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

20 november 09.45 uur Communieviering o.l.v. 
Parochianen. 

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

04 december 09.45 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

11 december 09.45 uur G. Martens, Communie-
viering. 

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

27 november 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

02 december 10.00 uur De Roo, communie 
viering o.l.v. WAD-
groep. 

04 december 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

11 december 11.00 uur Communieviering o.l.v. 
Parochianen. 

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

27 november 09.30 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

04 december 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

11 december 09.30 uur Communieviering o.l.v. 
Parochianen. 

Krimpen a/d IJssel 

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

20 november 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

27 november 11.00 uur G. Martens,  
Communieviering. 

04 december 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

11 december 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

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

Lekkerkerk 

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

20 november 09.30 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

27 november 09.30 uur G. Martens,  
Communieviering. 

04 december 09.30 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

11 december 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

Protestantse Gemeente  Rotterdam Noordrand 

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 

20 november 11.30 uur Mw. Maya Walburg, 
jeugddienst 

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

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

