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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 

2023-02 dient uiterlijk donderdag 

2 februari 20232 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. 
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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:  

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

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerder 
 

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 

Dhr. R. van Breemen   pastor.vanbreemen@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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Van donker naar licht 

Mensen hebben het wel eens over ‘de donkere dagen 

voor Kerstmis’. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar 

eerlijk gezegd ervaar ik meer de donkere dagen ná 

Kerstmis. Voor de Kerst wordt alles mooi versierd, 

overal lampjes, kaarsen en gezelligheid en een mooie 

kerstboom in huis. Maar na Driekoningen, als alle 

kerstversiering is opgeruimd, is het nog steeds laat 

licht en vroeg donker. Het duurt dan nog best een tijd 

voordat in de natuur het licht van de lente begint door 

te breken. Januari en februari zijn voor mij toch echt 

de donkere dagen ná Kerstmis.  

Als de veertigdagentijd begint, gaan we voor mijn ge-

voel pas echt toewerken naar het licht. Dan begint de 

lente door te breken en ook gelovig leven we toe naar 

het grote Licht van de verrijzenis met Pasen.  

Voordat het zover is moeten we nog wel door de peri-

ode van lijden en sterven heen, maar altijd met de ge-

dachte dat we uiteindelijk het Licht zullen vinden. De 

veertigdagentijd is voor ons een mooie voorberei-

dingsperiode om te groeien in geloof en toewijding. 

Onze relatie met God te versterken door gebed en 

vasten en onze liefde voor de medemens te verster-

ken in de naastenliefde. 

  

In die context sprak de tekst van het lied ‘Geef Licht’ 

van Stef Bos (oorspronkelijk een adventslied, uit de 

donkere dagen vóór Kerst dus) me erg aan. Met name 

het laatste refrein raakt een kern van ons geloof: het 

verband tussen onze God, die ons een uitweg geeft uit 

het donker en onze opdracht om zelf ook verlichting te 

bieden aan onze medemens.  

 

En Hij geeft licht  

Geeft licht  

Voor een uitweg uit het donker  

Voor wat er vaak niet is  

Dus geef licht  

Geef licht  

Geef alles wat je hebt  

Geef de liefde een gezicht. 

(Uit: Geef Licht, Stef Bos)  

 

 

Pastor Rutger van Breemen 
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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      
Op 15 januari is de kinderdienst weer opgestart na de 

kerstvakantie. 

Het komende half jaar is er geen kinderdienst in de 

schoolvakanties en als er kliederkerk is in de middag. 

Ook tijdens de dienst in Vieren is er geen aparte  

kinderdienst, omdat deze hele dienst heel geschikt is 

voor de kinderen. 

Vanaf komende zondag gaat het in de kinderdienst 

een aantal weken over de Bergrede. Daarin verteld 

Jezus hoe we moeten leven. We hopen de kinderen 

van de kinderdienst weer regelmatig te zien. 

Hartelijke groet, ook namens Amalia, Annerieke,  
Anneke en Amalia, 

Tinie  

Ontmoetingsmiddag 
Zondagmiddag 22 januari zal Chris van Rijswijk,  

vogeldeskundige en-fotograaf, een presentatie ge-

ven over zijn reis naar het verre Siberië in de zomer, 

om op zoek te gaan naar bijzondere vogels.  

Deze presentatie zal worden omlijst met mooie beel-

den van de vogels en natuur in Siberië. 

Na de pauze zal hij ons vertel-

len over vogels hier dichtbij in 

Nederland, in het bijzonder de 

vogels langs de Rotte en het 

Rottemerengebied. 

Chris heeft al diverse keren tijdens ontmoetingsmidda-

gen in Open Hof verteld over zijn verre reizen op zoek 

naar bijzondere vogels. Het waren altijd boeiende en 

gezellige middagen. 

Heel fijn dat hij ook dit keer zijn medewerking wil ver-

lenen aan deze ontmoetingsmiddag waarvoor wij u 

van harte uitnodigen. 

De middag begint om 14.30 uur met een kopje koffie 

of thee en eindigt om ongeveer 16.30 uur.  

Ontmoetingsmiddagcommissie, 

Maartje Greevenbosch en Henny Muilwijk  

Shirma Rouse in Open Hof! 
Echt waar: op dinsdagavond 24 januari 2023 treedt de 

bekende gospel-zangeres Shirma Rouse op in Open 

Hof! Een nieuw initiatief van Cultuur Concreet, Maak 

Mee In Je Wijk geheten, maakt dit mogelijk, in nauwe 

samenwerking met de Stichting Open Hof Muziek. 

Vanuit de gemeente Rotterdam ondersteund, kan dit 

concert zonder toegangsprijs of collecte georganiseerd 

worden! Het is dus gratis, een cadeau aan de wijk en 

de bewoners, aan ons allemaal. 

Shirma Rouse is niet meer weg te denken uit de  

Nederlandse muziekscene. Haar enorme bereik, soul-

volle en rijke stemgeluid maken haar tot één van de 

meest gevraagde zangeressen van Nederland.  

Haar muzikale carrière startte zij als backing-vocal 

voor artiesten zoals Candy Dulfer, Henny Vrienten en 

Anouk. Toen Anouk in 2013 Nederland vertegenwoor-

digde op het Eurovisie Songfestival werd Shirma Rou-

se door The Eurovision Times uitgeroepen tot beste 

backing-vocalist van het songfestival. Inmiddels heeft 

zij 3 albums uitgebracht waarvan het derde album, 

Shout It Out Loud, in 2015 werd bekroond met de Edi-

son Jazzism Publieksprijs. Shirma Rouse stond in 

2017 op geheel eigen wijze stil bij de 75e geboortedag 

van Aretha Franklin met The Queen of Soul Celebrati-

on Tour, een concertreeks in binnen- en buitenland  

en een reprise van de door Shirma Rouse zelf ge-

schreven theatershow Shirma sings Aretha.  

Recent trad zij voor het voetlicht als een van de twee 

coaches bij het EO-TV-programma Amazing Grace en  

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
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als een van de makers van de grote gospel-

tentoonstelling die nu in het Catharijneconvent in 

Utrecht te zien is. 

In Open Hof treedt zij op met gospel, jazz en pas-

sende popmuziek. 

Het initiatief Maak Mee In Je Wijk wil niet alleen ver-

binding tussen artiesten en publiek leggen, maar ook 

met bestaande cultuur in de wijk.  

Als voorprogramma treedt daarom in Open Hof het 

Trio LaraLindeFleur gedurende 20 minuten op met 

driestemmige lichte muziek-arrangementen, aan de 

vleugel begeleid door Willem Blonk. Wellicht zingen 

ze ook nog een nummer samen met Shirma. 

De zaal gaat open om 19.30 uur, het concert begint 

om 20.00 uur. Allemaal komen!! 

 

PS: Dank aan het RK Gemengd Koor Open Hof voor 

het beschikbaar stellen van de kerkzaal op haar  

repetitieavond, voor dit bijzondere concert. 

Stichting Open Hof Muziek 

Filmhuis Open Hof 
Vrijdag 27 januari 2023 om 14.00 uur hebben we de 

eerste film van dit jaar op het programma staan: 

Corpus Christi  

Daniël, een delinquent uit een jeugdgevangenis ko-

mend, wil graag priester worden. De gevangenisaal-

moezenier, voor wie hij misdienaar is, heeft hem ver-

teld dat dat met zijn achtergrond niet mogelijk is. In 

een dorp, onderweg naar werk, wordt hij per ongeluk 

aangezien voor de nieuwe priester. Hij slaagt er, met 

zijn jeugdige elan, in de dorpsbewoners voor zich te 

winnen. Hij slaagt er tevens in een groot verdriet in het 

dorp te laten verwerken door zich zowel met de rou-

wende mensen als met de uitgestoten zondebok te 

identificeren. Ironisch genoeg stelt zijn vermogen om  

niet te oordelen over mensen hem in staat hen te hel-

pen hun eigen hypocrisie te erkennen en te genezen. 

Maakt het wat uit wie de geestelijke is, als hij het bes-

te uit de mensen weet te halen?  Een film die zowel 

grappig als schrijnend is. Deze film is gebaseerd op 

een ware gebeurtenis. 

Deze Poolse film uit 2019 heeft vele internationale 

prijzen gewonnen en genomineerd voor een Oscar..  

Regisseur: Jan Komasa. Duur 116 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 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 Filmhuis-team. 

Henk en Francien Teunisse, 

Anneke en Barend van Wijngaarden 

Culturele koffieochtend 
Vrijdag 3 februari 2023 
De nieuwe ‘A16 Rotterdam’ 

Op vrijdag 3 februari 2023 wordt er in de Fonteinkerk 

weer een culturele koffieochtend gehouden.  

Paul Eijking, omgevingsmanager deelgebied 2 en 3 

bij de Groene Boog, zal een presentatie houden over 

de tot stand koming van de nieuwe ‘A16 Rotterdam’. 

Paul Eijking: “Aannemerscombinatie ‘De Groene 

Boog’ realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de 

nieuwe ‘A16-Rotterdam’. Meer dan 1000 werknemers 

werken aan dit project. Het kan u haast niet ontgaan 

zijn dat de bouw gestaag vordert. Overal wordt ge-

werkt: volgend jaar mei wordt het autoverkeer vanaf 

de A13 tot aan de N471 al over een deel van de nieu-

we weg geleid. De ruwbouw van de 2,2 km lange tun-

nel verwachten wij eind januari 2023 gereed te heb-

ben en eveneens eind januari is de helft van het  

viaduct over het Terbregseplein bouwkundig gereed.  

about:blank
about:blank
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Gelijktijdig moeten we er als aannemer voor zorgen 

dat ook de belangen van anderen niet in het geding 

komen.  

Hoe we dat allemaal doen? Op vrijdag 3 feb 2023 

neem ik u aan de hand van een presentatie mee in de 

wereld van de nieuwe ‘A16-Rotterdam’.” 

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 3 februari 2023 van 10 - 12 uur  

Plaats:         Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam 

Onderwerp: De nieuwe ‘A16 Rotterdam’. 

Komende onderwerpen: 

3 maart Jan van der Ent over zijn fietstocht naar 

                    de Noordkaap 

7 april  Wim Debets over het onderwijs aan  

                    doven en slecht horenden 

5 mei  Saskia Mohlmann en Alexandra de 

                     Krijger van de Stichting Loods 24 en          

  Joods Kindermonument over  

                     Stolpersteine. 

Namens de commissie: 

Marijke Kwant 

Marktconcert met Laurens Vocaal 
Een bijzonder Marktconcert met een bijzonder profes-

sionele bezetting. Zo kun je het februari-concert, op 

woensdagmorgen de 8
e
, wel noemen. Circa 16 koorle-

den van het Laurens Collegium en enkele koordirectie-

studenten voeren delen van de Petite Messe So-

lennelle van Gioachino Rossini uit. Schitterende koor-

muziek voor koor en piano. 

Laurens Vocaal is de overkoepelende organisatie 

waaronder o.a. de Laurenscantorij en het professione-

le koor Laurens Collegium vallen. Op hun website is 

dit te lezen:  

‘Het Laurens Collegium is het beroepskoor van Rotter-

dam en staat bekend om zijn veelzijdige, energieke 

uitvoeringen van hoog niveau. “Het koor zong virtuoos 

en met overgave, en was daarbij woordelijk verstaan-

baar.” (NRC) Het kamerkoor staat onder leiding van 

Wiecher Mandemaker. Het Laurens Collegium zingt 

om de samenleving te doen stralen.’  

 

Bij deze laatste zin aansluitend: In februari voert het 

koor de héle Petite Messe Solennelle uit in de Lau-

renskerk, en in de week daaraan voorafgaand toert 

het door diverse wijken van Rotterdam. Zo komen zij 

ook op woensdagmorgen 8 februari 2023 in Open Hof 

langs, om in het kader van een Marktconcert te zin-

gen. Diverse koordirectie-studenten zullen delen van 

deze echt niet zo ‘kleine’ Mis dirigeren.  

Dat dit financieel mogelijk is, is te danken aan Cultuur 

Concreet, die het in het kader van Maak Mee In Je 

Wijk financiert. Een buitenkansje voor het Marktcon-

certen -publiek en voor iedereen!  

De zaal gaat open om 10.30 uur, het concert begint 

om 11.00 uur en duurt een goed half uur. 

Willem Blonk. 

Ik voor jou, jij voor mij 
en wij voor elkaar. 
Er zal door velen best een zucht 

van verlichting zijn geslaakt, na 

deze verwachtingsvolle tijd van 

Sint en Kerst (cadeaus en eten). 

Nu even proberen weer overzicht 

te krijgen over de financiën. Red ik het met die  

oplopende prijzen en een hoge energierekening?  

Gelukkig kunnen wij dankzij u altijd een helpende 

hand bieden. Ook in het nieuwe jaar bedanken we u 

voor uw giften. Namens de vrijwilligers van de Werk-

groep Zonder Naam wensen wij u alle goeds toe.  

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 oktober 2022 

1x €  3,00; 1x € 10,00; 9x € 25,00; 2x € 50,00;  

3x € 100,00; 1x € 200,00; 1x € 250,00 

Giften november 2022 

1x € 3,00; 1x € 10,00; 1x € 15,00; 4x € 25,00;  

1x € 40,00; 3x € 50,00; 1 x € 90,00; 2x € 190,00;  

1x €  200,00 

Giften PKN 
Ontvangen gift €20,00 van N.N. via Joke  Rodenburg. 

Hartelijk dank. 

Namens uw Kerkrentmeesters, 

Bert Wijgand. 

mailto:werkgroepzn@gmail.com


januari/februari 2023                                                                                                   

7  

Open Hof Nieuws 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 

 
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema 

is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van mor-

gen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze 

gemeente hier in Ommoord een brief met het verzoek 

voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat 

we ook in 2023 weer op u mogen rekenen. 

Als we willen dat Open Hof dat gastvrije en open huis 

blijft, waar we de boodschap van gerechtigheid, liefde 

en trouw verkondigen, zullen we dat ook financieel 

mogelijk moeten maken. 

Kerk zijn kunnen we alleen samen. Veel vrijwilligers 

zetten hun schouders onder al het werk dat moet wor-

den verzet, onder het pastoraat, onder de wekelijkse 

vieringen, onder bezoekwerk en bardiensten. Dat is 

een grote kracht van onze gemeente. Dat verdient ook 

professionele en personele begeleiding van predikant 

tot schoonmaker. 

Helaas is de verwachting dat we ook voor 2023 reke-

ning moeten houden met een negatief resultaat. Wel-

iswaar is er nog (steeds) een vacature voor een predi-

kant, maar de tijdelijke oplossingen die daarvoor wor-

den gevonden kosten ook geld en de exploitatie van 

ons kerkgebouw zal gezien de hoge energietarieven 

waarschijnlijk negatief uitvallen. 

Daarom hopen wij ook voor dit jaar op een goede op-

brengst van de actie kerkbalans.  

Vult u a.u.b. het toezeggingsformulier ruimhartig in. 

Op 14 Januari klinkt landelijk het startschot en in de 

oecumenische viering van 15 Januari rollen we de 

“rode loper “uit. Vanaf die datum gaan ca 35 leden van 

onze gemeente op pad om de actiebrieven te  

bezorgen. 

“Op naar de kerk van morgen “ 

De kerkrentmeesters:  

Arjen de Vries 

 Bert Wijgand   

Lenie Mulder 

Nieuwjaar I 
“Miskent” 
Een peen heb ik uit de grond gegraven 

omdat men mij een meloen niet gunde 

en geen vriend. 

Meloen. Ik houd niet eens van meloen, 

ik verlang enkel naar het aanbod, de gunst, 

omdat het daarom gaat. 

Zo sta ik met een peen in mijn hand, 

eenzaam op het veld te zijn 

op blote voeten. 

Hoofdschuddend kijk ik naar mijn tenen. 

Tien tenen, die ik elk kan bewegen en 

doe ze lachend de groeten. 

Claus Weggeman  

weggemanbali@hotmail.nl 

Pastoraatpraat - januari 2023 
Wisseling van de wacht 

In de wijkkerkenraad van Open Hof zijn er altijd en-

kele ouderlingen die zich richten op het pastoraat. In 

het afgelopen jaar waren dat Eelco van der Brug, 

Kees Doornhein en Bea Cox. Op 22 januari is er een 

wisseling van de wacht. Kees zal dan afscheid ne-

men en Diet Maissan komt het team van pastoraal 

ouderlingen versterken. 

Diet stelt zich kort voor: 

Sinds maart 2022 wonen wij, Jan en Diet Maissan, 

weer in Rotterdam-Ommoord aan de Varenhof 8. 

Na een afwezigheid van 40 jaar goed leven en  

werken in de Noordoostpolder, hebben we gekozen 

om terug te gaan naar onze geboorteplaats. In Em-

meloord werkte ik als geestelijk verzorger in het ver-

pleeg- en verzorgingshuis. Met hart en ziel heb ik op 

deze kwetsbare plekken mogen werken. Maar het 

voelt ook heel vertrouwd om weer hier te zijn. In 

Open Hof werden we met open armen ontvangen. 

Al snel ben ik gaan meewerken in het team van pas-

torale ouderlingen, samen met Bea en Eelco. En dat 

bevalt zo goed, dat dit op 22 januari a.s. officieel 

wordt bevestigd. Ik kijk uit naar mooie ontmoetingen 

en gesprekken.     Diet 

 

Plannen voor 2023 

Vanuit het ouderenpastoraat wordt in 2023 iedere 

maand tenminste één donderdagmiddag-

bijeenkomst gepland. We denken aan drie soorten 

bijeenkomsten: de inmiddels ingeburgerde donder-

dagmiddag-kerkdiensten, de bekende spelletjesmid-

dagen en, nog een beetje nieuw: de thema-

middagen.  

Op 1 december 2022 was er zo’n themamiddag 

‘Zingend op weg naar Kerst’…  door de bezoekers 

zeer gewaardeerd. We hopen dit concept van samen-

zijn rond een thema, met een afsluiting in de kerkzaal, 

in 2023 te herhalen. We zullen u bijtijds informeren via 

weekbulletin en website. 

Pastoraal ouderlingen: 

Eelco van der Brug,  

bereikbaar op telefoonnummer 06  2359 7174 

Bea Cox,  

bereikbaar op telefoonnummer 06  4035 7909 

Diet Maissan,  

bereikbaar op telefoonnummer 06  2052 5058 

Pasto(p)raat 
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Uniform  
 
De bijbel kent voor de mens 

maar één uniform. 

De vormgeving van dat uniform is, 

dat de mens is geschapen in Gods beeld, 

naar Zijn gelijkenis. 

Het heeft de kleuren van 

vrede en gerechtigheid, 

de glans van  

behoeden en dienstbaarheid. 

We zouden dat meer 

moeten aantrekken. 

Seya Leezer-Scholts 

Fijn om te horen 
Mij viel de eer te beurt een 

van de drie mensen te zijn 

die gevraagd werden voor 

het symposium ter gele-

genheid van het 50-jarig 

bestaan van de Domcan-

torij in Utrecht.  

‘De toekomst van de kerk-

muziek in een secularise-

rende wereld’, daar moest 

het in de Domkerk over 

gaan. Sommigen van u 

hebben daar vast déja vu-

gevoelens bij. Hoezo? 

Wel, onze eigen Open Hof Cantorij is nog een jaartje 

ouder en organiseerde op 12 februari 1995, bij het 

25-jarig bestaan, ook al zo’n symposium, onder de 

titel ‘Kerkmuziek 2000’. Met drie gezaghebbende 

heren achter de tafel en één vrouw uit de Rooms-

katholieke jongerenkorenwereld. En ds. Jan Willem 

Doff als voorzitter.  

Er was toen niet alleen verwarring over de vraag of 

er ooit nog een nieuw Liedboek zou komen, maar 

ook over wat eigenlijk wel en niet mocht in de kerk-

muziek. Toen ik het voorspel van Oomen’s Schrift-

lied (nu Lied 322) op de vleugel inzette, riep hoogle-

raar hymnologie Arie Eikelboom keihard door de mi-

crofoon: “Dat hoor ik nou elke morgen als ik door 

Hoog Catharijne loop!” Dit lied mocht van hem dus 

duidelijk niet. De predikant van de Laurenskerk 

noemde trouwens alle muziek van Oomen 

‘huppelkutjesmuziek’. Een woord dat je meer bij een 

voorstelling van Youp van ’t Hek verwacht. Maar zijn 

eigen organist Johann Th. Lemckert, tevens docent 

kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium, ver-

klaarde na snel een stapeltje ongetwijfeld verant-

woorde naslagwerken ingezien te hebben, dat “De 

steppe zal bloeien” (nu Lied 608) eigenlijk aan alle 

criteria voor een goed kerklied voldeed.  

Ja, dat lied was toen echt nog controversieel in kerk-

muziek-kringen. Nu staat het al vele jaren hoog in de 

kerkliederen -Top 10. 

Wat is eigenlijk nú nog controversieel? Mijn co-

referent Dirk Zwart keurde vooral de lichte muziek in 

de kerk af. Ga je die toelaten, dan wordt de kerkmu-

ziek misschien breder, maar ook veel platter, is zijn 

mening. Voor hem is alle lichte muziek in het Lied-

boek daar ten onrechte in gekomen. Ik ben het daar 

niet mee eens. Voor mij is de selectie van lichte mu-

ziek in het Liedboek juist geslaagd. Onlangs bleek 

dat nog, bij het maken van een jongerenviering, met 

énkel Liedboek. Iedereen was tevreden! Zo ontkom 

je er aan dat verzamelingen als Opwekking, Op 

Toonhoogte, Sela en Psalmen voor nu als één groot 

en onontkoombaar muziekmonster al het andere als 

het ware onder de voet lopen.  

Ik ben het er overigens wel mee eens, dat van wat 

daarin wordt aangeboden veel liederen tekstueel,  

theologisch en muzikaal echt te weinig kwaliteit  

hebben. Het goede komt vanzelf ‘bovendrijven’.  

Domcantor Remco de Graas zei na de presentatie die 

ik met de Open Hof Cantorij en het Trio LaraLinde-

Fleur gaf, begeleid door Andries Stam, dat hem ‘de 

schellen van de ogen zijn gevallen’. Of dat daar tot 

een verandering leidt? De tijd zal het leren. Ik heb een 

enorm respect voor de koorcultuur in de Domkerk, 

heb er ook veel aan te danken. Ik ging als jonge knul 

vanuit Woerden al graag naar de zaterdagmiddagmu-

ziek - die er nog steeds is, élke week om 15.30 uur, 

geweldig! Maar misschien zou wat meer Nederlandse 

nieuwe muziek daar toch ook niet misplaatst zijn. En 

af en toe wat laagdrempeliger… Over het Afrikaanse 

lied “Syahamba”, dat we compleet met handgeklap 

door de gewelven lieten schallen, zullen we het nog 

maar niet hebben. Vele rondlopende toeristen, vooral 

die met een kleurtje, kwamen snel kijken en meedoen. 

Dan was er tot slot nog een dame uit Dordrecht,  

Catrien Posthumus Meyes, die ons als drie heren met 

een mening op onze plaats zette. We doen het  

eigenlijk allemaal heel goed, elk op onze eigen plek, 

en moeten er vooral mee doorgaan.  

Kijk eens aan, fijn om te horen. 

Willem Blonk 
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In de marge    
We worden overspoeld door een onafzienbare stroom 

van informatie, een soort zondvloed. Maar wat is  

belangrijk en wat niet? Wat is zinvol en wat niet? Het 

valt niet mee om een keuze te maken. Soms valt het 

tegen, soms blijkt het dat je net iets gemist hebt wat de 

moeite waard is. 

Zo was er onlangs, laat op de zondagavond, bij  

Human een interview met de Belgische psychiater  

Dirk de Wachter. Volgens de gegevens keken daar 

61.000 mensen naar. Voor een tv uitzending is dat 

eigenlijk niets, maar een zaal van die omvang vind je 

niet gauw. Wat hij te vertellen heeft over het menselijk 

bestaan is uitermate de moeite waard, vooral door de 

situatie waarin hij is terecht gekomen. Een jaar gele-

den is bij hem uitgezaaide darmkanker geconstateerd. 

Een schokkende ervaring of, zoals hij zegt, ‘ge wordt 

ontzield bijna’. Hoe ga je daarmee om? ‘De beste 

wraak op een traumatisch bestaan is waardigheid’. Dat 

is niet vanzelfsprekend. Als er in het interview ge-

vraagd wordt: ‘Hoe gaat het met u?’ citeert hij het boek 

‘De avonden ‘ van  Gerard Reve, waarin de hoofd-

figuur Frits Egters op deze vraag antwoord: ’Het gaat 

slecht, maar verder gaat het goed’. 

‘Verdrietdokter’ 
In zijn werk krijgt De Wachter, die zich ook wel 

‘verdrietdokter’ noemt, te maken met mensen die ge-

kwetst zijn door het leven. Het gaat hem hierbij om ‘de 

zorgzame, oprechte, authentieke nabijheid’. Hij vraagt 

zich af of wij het spirituele in de mens nog wel zien. 

‘Dat heeft te maken met de blik van de ander, waarin 

ik mij gezien weet en waarin zich de oneindigheid aan 

mij toont. Het verschijnsel mens is een mysterie en, zo 

u wil, van een goddelijke orde en schoonheid’. Hij 

noemt zichzelf een ‘christelijke non-theïst’. Geen  

atheïst, omdat je je dan definieert als tegenstander van 

iets en hij wil juist voorstander zijn, in de eerste plaats 

van het leven. Over het christelijke weidde hij niet ver-

der uit, maar je voelt toch verbondenheid.  

In de vorige eeuw was het de filosoof Sartre die vond 

dat voor een mens de Ander de hel is. Niet direct een 

opwekkend beeld om tot een goede samenleving te 

komen. De Wachter ziet dat anders en is geïnspireerd 

door de Joods- Franse filosoof Emmanuel Levinas. 

Voor Levinas ligt de kern van het leven in de ontmoe-

ting met de Ander, ja, hij voelt verwantschap met de 

visie die hij bij Jezus aantrof, namelijk ‘dat wie de arme 

verjaagt die aanklopt om brood, God zelf verjaagt’. Dit 

inspireert De Wachter, zoals hij met zijn kalm geformu-

leerde zinnen laat weten. Alleen zijn manier van praten 

roept al rust en vertrouwen op. Het is een ingaan op 

het appèl dat de ander op je doet. Met dat laatste komt 

het Joodse beeld van de rechtvaardige in zicht. 

Medemenselijkheid 

Zijn gezondheid is niet best. Je wordt extra gevoelig en 

ontdekt in de kleinste tekenen van medemenselijkheid 

hoe belangrijk die is.  

Hij herinnert zich hoe hij midden in nacht, in de paniek 

van het donker en beroerdigheid van een morfine-

delirium troost vindt bij de rust die de verpleegkundige 

uitstraalt of bij zijn dochter die tussen de middag haar 

boterhammen bij hem komt opeten omdat hij anders te 

lang alleen zou zijn. ‘Die handelingen zo simpel, zo 

evident, dat ze haast niet meer opgemerkt worden, dat 

zijn de belangrijkste. De boterhammen van mijn doch-

ter zijn de belangrijkste’. 

De ziekte gaat verder, dat geeft hem sombere gedach-

ten. Wil je nog wel verder? ‘Af en toe zijn er barsten 

van duisternis, waaruit sulferdampen omhoog dwarre-

len’, verzucht hij. Het roept de vraag op hoe eenzaam 

je als mens kunt zijn. ‘Ja, wij zijn eenzame mensen. 

Maar het is door die eenzaamheid dat we gedreven 

worden naar elkaar. We zijn, in de blik van de Ander’. 

En hij voegt daaraan toe: ‘Liefde zit niet in een veel te 

duur strand, op vakantie, maar in het thuiskomen na 

een baaldag. Schat hoe is het geweest? Zet u, ik 

maak een lekker drankje. Vertel. En dan niks vertellen, 

maar stil zijn, en mekaar een beetje vastpakken.  

Gewonigheid is het mooiste wat er bestaat’.   

Deze aanwezigheid is verwant met het ‘van aange-

zicht tot aangezicht’, een bekend gezegde in de Bijbel 

en via Levinas ook hem en anderen inspirerend.  

In het Marktgesprek zijn wij daarop ingegaan, passend 

bij het Kerstfeest, waarin God naar ons heeft omge-

zien. 

Barend van Wijngaarden 

Ouderen contactmiddag 
‘Samen zingend op weg naar Kerst’ 
Het was een gezellige drukte op 1 december 2022;  

zo’n 49 personen waren naar Open Hof gekomen.  

Bij de koffie en thee werd op taaitaai en sinterklaas-

spekkies getrakteerd. 

Na het zingen van ‘Zie de maan schijnt door de  

bomen’ werden wij welkom geheten door Eelco van 

der Brug.  

Jacob Korf las levendig en humoristisch een prachtig 

Sinterklaasverhaal voor en daarna kwam Joost de 

Lange met zijn ‘bijbel in het Haags’. Wat is hij goed 

met dat platte Haags. Helaas was de internetwinkel te 

laat met de bezorging van de bijbel in de Haagse ver-

taling. Nu is het wachten op de bijbel in het Rotter-

dams. 

Tussen de sprekers door heeft Willem Blonk de mid-

dag opgeluisterd met gevarieerde sinterklaas- en 

kerstliedje en Bea Cox inspireerde iedereen om elfjes 

te maken. Intussen kreeg men een heerlijk glas glüh-

wein met stukjes kaas. 

Wat zijn wij verwend met al dat lekkers, zelfs de traditi-

onele muizen en kikkers ontbraken niet aan de  

lekkernijen. 
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Aan het eind van de middag kreeg iedereen een waxi-

ne-lichthouder mee naar huis, gemaakt door Martin 

Heijmans. 

Voordien echter gingen we de 

kerkzaal in, die in het licht was 

gezet: alle kaarsjes brandden 

terwijl werd gezongen  

“Als alles duister is, ontsteek 

dan een lichtend vuur …“ 

Het was een inspirerende en geslaagde middag. 

Dori Heijmans 

Nieuwjaar II         
”Afscheid”  
 

De Heer zelf heb ik niet gezien. 

Maar jij, mijn vriend, heb ik wel gezien. 

Behalve de maan aan de hemel 

Heb ik je alles gegeven. 

Ik mis je dierbare vriend. 

Jouw adres is nu in de hemel. 

 Claus Weggeman 

weggemanbali@hotmail.nl 

Welkomsttasjes voor Oekraïners 
Vrijdag 2 december 2022  

werden 2 boodschappenwagen-

tjes volgeladen met drinken, spe-

culaasjes, pepernoten, bekertjes 

en gevulde welkomsttasjes. 

Daarmee ging een afvaardiging 

van VOZ en Open Hof naar de 

opvanglocatie van Oekraïners 

aan de Sigrid Undsetweg  

(het voormalige pand van Aafje.)  

Sinds een aantal weken verblijven daar Oekraïners in 

verschillende gezinssamenstellingen,  waaronder kin-

deren, begeleid door het Leger des Heils. De kinderen 

gaan naar school in het centrum van Rotterdam en 

veel volwassenen hebben inmiddels een baan gevon-

den.  

Bij binnenkomst was het een drukte van belang, er 

werd gekookt, kinderen waren aan het spelen of ke-

ken televisie. Er werd uitgelegd wat wij kwamen doen 

zo vlak voor Sinterklaas en we waren hartelijk welkom!  

De welkomsttasjes met inhoud, voorzien van kamer-

nummer en naam, werden uitgedeeld,  tot grote vreug-

de van de ontvangers. Het eindigde in een gezellig en 

warm samenzijn.  

Marijke v.d. Wenden, 

Vluchtelingenwerk Ommoord-Zevenkamp 

Gastvoorgangers 

 
Drs. Anja Matser-Verhoeven heeft in 2001 haar  
studie theologie afgerond aan de Universiteit van  
Amsterdam (UvA). 
Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of  

Vergelden’  bezien vanuit zowel bijbels-theologisch als 

pastoraal gezichtspunt. 

Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende 

gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente 

Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te 

denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de 

schrijfster van ‘De Orgelzolder’, een boek over  

onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. 

Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingen-

werk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël.  

Ze heeft twee kleinkinderen. 

 

Ds Marco Visser is sinds maart 2022 predikant in één 

van onze buurgemeenten in de Noordrand, in de  

Goede Herderkerk. Hiervoor was hij dominee in 

Heemskerk en in Amstelveen. Naast zijn werk in de 

gemeente werkt hij een dag in de week als post-

doctoraal onderzoeker binnen het vak Bijbelse  

Theologie aan de Protestantse Theologische  

Universiteit (de PThU: de predikantsopleiding van alle 

PKN-voorgangers). Tevens is hij betrokken bij de  

stichting De Nieuwe Bijbelschool 

(www.denieuwebijbelschool.nl), dat is een netwerk van 

theologen en niet-theologen die de Bijbel op een  

actuele manier willen lezen. Marco Visser woont in 

Schiebroek, is getrouwd en heeft vier kinderen in de 

leeftijd van 15 tot 11 jaar. 

 

Jurek Woller is pionier bij Noorderlicht Oranjekerk.  

Hij studeerde Technische Bedrijfskunde in Groningen 

en werkte vervolgens tien jaar bij Unilever, voor-

namelijk bij Research & Development in Vlaardingen 

als technisch projectleider. 

Sinds 2019 werkt hij voor Noorderlicht en studeert hij 

theologie aan de PThU in Amsterdam (master Ge-

meentepredikant).  

Hij is getrouwd met Aafke en vader van Philip en  

Nathan. 
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Dichterlijke  woorden 
 
Zonder liefde ben je nergens 
Al kon ik nog zozeer 
in prachtige preken 
mijn redes afsteken 
en wist wijze woorden op ieder gebied 
maar had de liefde niet 
dan was het toch meer 
wat trommelgekletter 
gezwets en geschetter 
had ik de liefde niet. 
 
Al blies ik trompet 
hoog van de toren 
al zong ik in koren 
de sterren van de hemel, het hoogste lied 
maar had de liefde niet 
dan klonk het toch net 
als toeters en bellen. 
Ik had niets te vertellen 
had ik de liefde niet. 
 
Zonder liefde ben ik nergens 
zonder jullie stel ik niets voor. 
Had ik jullie niet bij me 
dan ging ik er aan onderdoor. 
Want liefde is echt 
en liefde is aardig 
is open, oprecht 
en eerlijk, rechtvaardig. 
’t Is liefde die ziet 
hoe opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet 
ook de dood kan overwinnen. 
 
 

Karel Eykman (1936 – 2022) 
De in Rotterdam geboren Karel Eykman studeerde 

theologie, werkte als jeugdpredikant in Rotterdam en 

Amsterdam en verwierf in 1966 landelijke bekendheid 

door het tv-programma ‘Woord voor Woord’,  waarin 

Aart Staartjes bijbelverhalen vertelde, die door Eyk-

man in hedendaagse en voor de jeugd aansprekend 

taal waren geschreven. Hij werkte later o.a. mee aan 

‘De film van ome Willem’, ’Klokhuis’ en ‘Sesamstraat’.  

In het bovenstaande gedicht bewerkt hij het bekende 

loflied op de liefde uit 1 Korinthe 13, een bekend ge-

deelte uit de Bijbel. Het gaat hem er niet om zich op de 

borst te slaan, want dan mis je iets, of misschien wel 

het wezenlijke. Want mis je de liefde dan stelt het alle-

maal maar weinig voor, dan is de ander er niet bij be-

trokken. ‘Had ik jullie niet bij me dan ging ik er aan on-

derdoor’. De kenmerken van liefde geeft hij aan ons 

door ons te inspireren en hij schrijft: ‘Had ik jullie niet 

bij me dan ging ik er aan onderdoor’.  

Zonder persoonlijke betrokkenheid kan een mens niet 

leven. 

Barend van Wijngaarden 

Donderdag 19 januari Spreuken 18:1-12 

Vrijdag 20 januari Spreuken 18:13-24 

Zaterdag 21 januari Psalm 63 

Zondag 22 januari Matteüs 4:12-17 

Maandag 23 januari Matteüs 4:18–25 

Dinsdag 24 januari Spreuken 19:1-14 

Woensdag 25 januari Spreuken 19:15-29 

Donderdag 26 januari Psalm 60 

Vrijdag 27 januari 1 Korintiërs 1:1-9 

Zaterdag 28 januari 1 Korintiërs 1:10-17 

Zondag 29 januari Psalm 37:1-11 

Maandag 30 januari Psalm 37:12-24 

Dinsdag 31 januari Psalm 37:25-40 

Woensdag 01 februari Spreuken 20:1-10 

Donderdag 02 februari Spreuken 20:11-20 

Vrijdag 03 februari Spreuken 20:21-30 

Zaterdag 04 februari 1 Korintiërs 1:18-31 

Zondag 05 februari 1 Korintiërs 2:1-9 

Maandag 06 februari 1 Korintiërs 2:10-16 

Dinsdag 07 februari Spreuken 21:1-11 

Woensdag 08 februari Spreuken 21:12-21 

Donderdag 09 februari Spreuken 21:22-31 

Vrijdag 10 februari Matteüs 5:1-10 

Zaterdag 11 februari Matteüs 5:11-20 

Zondag 12 februari Matteüs 5:21-32 

Maandag 13 februari Matteüs 5:33-48 

Dinsdag 14 februari Spreuken 22:1-8 

Woensdag 15 februari Spreuken 22:9-16 

Donderdag 16 februari Spreuken 22:17-29 

Vrijdag 17 februari Psalm 24 

Zaterdag 18 februari 1 Korintiërs 3:1-9a 

Zondag 19 februari 1 Korintiërs 3:9b-23 

Maandag 20 februari 1 Korintiërs 4:1-13 

Dinsdag 21 februari 1 Korintiërs 4:14-21 

Woensdag 22 februari Matteüs 6:1-18 

Donderdag 23 februari Matteüs 6:19-34 

Vrijdag 24 februari Matteüs 7:1-12 
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Open Hof Gemeenschap 
Overleden: 
Protestantse Kerk Nederland 

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen  
met de ledenadministratie 

 

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

 

29 nov. Adriana Vermeulen 85 jr. 

01 dec. Gerrit Hameetman 76 jr. 

09 dec. Hermina Cunira Nab - Korendijk 90 jr. 

11 dec. Ria Johanna Catharina 
Bruinzeel- Meijer  

78 jr. 

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

14 jan 
15.00 

Nieuwjaarsconcert i.s.m. Stich-
ting Rotterdam Orgelstad. 
Zie het artikel in OHN2022-09. 

15 jan 11.15 Kinderdienst/Tienerdienst. 

18 jan   Bazaar 

22 jan 
  

Chinees Nieuwjaar (Jaar van 
het Konijn) 

22 jan 09.30 Kinderdienst. 

22 jan 

14.30 

Ontmoetingsmiddag, presenta-
tie van Chris van Rijswijk, vo-
geldeskundige en-fotograaf. 
Zie het artikel in OHN2023-01. 

24 jan 
20.00 

Concert met Shirma Rouse, 
voorprogamma Trio LaraLinde-
Fleur. Zie artikel OHN2023-01. 

27 jan 14.00 Filmhuis : ‘Corpus Christi’ 

29 jan 
  

Nationale Holocaust herden-
king 

29 jan 09.30 Kinderdienst. 

31 jan   Verjaardag Prinses Beatrix (85) 

01 feb   Bazaar 

03 feb 
10.00 

Culturele koffieochtend: ‘A16 – 
Rotterdam’. Fonteinkerk, zie 
artikel in OHN2023-01. 

05 feb 15.30 Kliederkerk, geen Kinderdienst. 

08 feb 
11.00 

Marktconcert met Laurens Vo-
caal. 
Zie artikel in OHN2023-01. 

12 feb 09.30 Kinderdienst. 

15 feb   Bazaar 

19 feb   Carnaval, t/m 21 februari. 

19 feb 09.30 Kinderdienst 

22 feb   Aswoensdag 

25 feb   Voorjaarsvakantie, t/m 5 maart. 

25 feb 
  

Herdenking van de Februari-
staking (25 en 26 februari 
1941). 

26 feb 
  

I.v.m .Voorjaarsvakantie geen 
Kinderdienst. 

01 mrt   Bazaar 

03 mrt   Wereldgebedsdag, 

05 mrt 
  

I.v.m. Voorjaarsvakantie geen 
Kinderdienst. 

08 mrt   Internationale vrouwendag. 

12 mrt 09.30 Kinderdienst. 

15 mrt   Bazaar 

15 mrt   Provinciale Statenverkiezingen. 

19 mrt 
11.15 

Dienst in vieren – ook zeer ge-
schikt voor kinderen /geen 
aparte kinderdienst. 

20 mrt   Astronomische lente 

22 mrt   Ramadan, t/m 20 april. 

26 mrt 
  

Zomertijd gaat in. (klok 1 uur 
vooruit) 

26 mrt 09.30 Kinderdienst/Tienerdienst. 

02 apr   Palmpasen 

02 apr 09.30 Kinderdienst. 

05 apr 
  

Pesach, Joods Pasen. T/m 13 
april. 

06 apr   Witte Donderdag 

07 apr   Goede Vrijdag 

09 apr   Pasen 

09 apr 09.30 Kinderdienst. 

15 apr 
  

Marathon van Rotterdam, ook 
op 16 april. 

16 apr 09.30 Kinderdienst. 

21 apr   Suikerfeest. 

23 apr   Meivakantie, t/m 7 mei 

23 apr 
  

I.v.m. Meivakantie geen Kin-
derdienst. 

27 apr 
  

Koningsdag, dit jaar in Rotter-
dam. 

30 apr 
  

I.v.m. Meivakantie geen Kin-
derdienst. 

04 mei   Dodenherdenking 

05 mei   Bevrijdingsdag 

06 mei 
  

Kroning van Charles III tot mo-
narch van het Verenigd Konink-
rijk. 

07 mei 
  

I.v.m. Meivakantie geen Kin-
derdienst. 

09 mei 
  

Eurovisie Songfestival, namens 
Oekraïne in Britse Liverpool. T/
m 13 mei. 

11 mei 
  

Centraal examen voor middel-
bare scholieren. T/m 30 mei. 
Eerste tijdvak. 

13 mei   Nationale Molendag. 

14 mei   Moederdag. 

14 mei 09.30 Kinderdienst/Tienerdienst. 

17 mei 
  

Verjaardag van koningin Máxi-
ma (52). 

18 mei   Hemelvaartsdag. 

21 mei 
  

Hemelvaartsweekend, geen 
Kinderdienst. 

28 mei   Pinksteren 

28 mei 11.15 Kinderdienst. 

02 jun 
  

Lourdes Bedevaart, t/m 9 juni. 
Zie artikel in OHN2022-09. 

04 jun 09.30 Kinderdienst/Tienerdienst. 

11 jun 09.30 Kinderdienst. 

14 jun   Nationale Buitenspeeldag. 

18 jun   Vaderdag. 
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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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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 

22 januari 09.30 uur H. Flohr., Eucharistie-
viering. Voorstellen Com-
municanten. 

29 januari 09.30 uur J. de Lange, Eucharistie-

05 februari 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. Terugkomviering  

12 februari 09.30 uur G. Martens, Communie-

19 februari 09.30 uur J. de Lange, Eucharistie-

22 februari 19.30 uur Oec. Viering o.l.v.  
parochianen. 

22 januari 11.00 uur Communieviering o.l.v. 
parochianen. Voorstellen 
Communicanten. 

29 januari 11.00 uur H . Flohr, Eucharistievie-
ring. 

05 februari 11.00 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 
Terugkomviering  
Dopelingen. 

12 februari 11.00 uur J. de Lange, Eucharistie-
viering. 

19 februari 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

22 februari 19.30 uur Gebedsviering  o.l.v. 
parochianen. 

22 januari 09.30 uur Communieviering o.l.v. 
Parochianen. Voorstellen 
Communicanten. 

29 januari 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. 

05 februari 09.30 uur R. van Breemen, Com-
munieviering. Terugkom-
viering Dopelingen. 

12 februari 09.30 uur J. de Lange, Eucharistie-

19 februari 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-

22 februari 19.30 uur Gebedsviering o.l.v.  
parochianen. 

19 februari 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 63Alexanderpolder 

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 10 
De diensten in  Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en  Hillegersberg vindt u op pagina 16 

19 januari Open Hof 14.00 uur Prot
. 

A. Matser, middagdienst. 

22 januari Open Hof 09.30 uur Prot
. 

M. Visser, (her)bevestiging ambtsdragers. 

  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.  

23 januari Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering. 

29 januari Open Hof 09.30 uur Prot
. 

J. Woller, m.m.v. Kindercantorij. 

    11.15 uur R-K L. Kornet en F.L. Martens, Communieviering. 

30 januari Open Hof 09.00 uur R-K. J. de Lange, Ochtendviering. 

05 februari Open Hof 09.30 uur Prot
. 

J.G. Amesz, HA.  
M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof 

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

06 februari Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering. 

12 februari Open Hof 09.30 uur Prot
. 

A. Matser. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

E.A. van Halsema. 

  Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. M.m.v. RK Koor. 

13 februari Open Hof 09.00 uur R-K J. de Lange, Ochtendviering. 

19 februari Open Hof 09.30 uur Prot
. 

J.P. Molenaar, m.m.v. Open Hof Cantorij. 

    11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering. 

20 februari Open Hof 09.00 uur R-K G. Martens, Ochtendviering. 

22 februari Open Hof 19.30 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. Aswoensdag. 

22 januari 09.45 uur G. Martens, Communieviering. Voorstellen Communicanten. 

29 januari 09.45 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 

05 februari 09.45 uur J. de Lange, Eucharistieviering. Terugkomviering Dopelingen. 

12 februari 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

19 februari 09.45 uur G. Martens, Communieviering. 

22 februari 19.30 uur J. de Lange, Eucharistieviering. Aswoensdag. 

22 januari 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Voorstellen Communicanten. 

29 januari 11.00 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

03 februari 10.00 uur De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep. 

05 februari 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Terugkomviering Dopelingen. 

12 februari 11.00 uur G. Martens, Communieviering. 

19 februari 11.00 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

22 februari 19.30 uur G. Martens, Communieviering. 

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

