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Pasen  
Liturgisch  kleur:  wit  
  
BIJ  DE  VIERING  Vandaag  vieren  we  Pasen!  Een  
koperkwintet  van  De  Bazuin  werkt  mee  en  zorgt  samen  met  
Leo  voor  de  muzikale  begeleiding.  
Het  mag  een  feestelijke  dienst  worden.    
    
Kinderdienst  
Vandaag  is  er  maar  één  groep  kinderdienst,  voor  de  kinderen  
van  de  groepen  1  tot  en  met  4.    
    
Orde  van  dienst  
Introitus:  Fanfare  on  Easter  Hymn,  arr.  Mark  Shepperd  
bij  de  kaarsen:  o  Vlam  van  Pasen,  NL  637  
Sta  op,  een  morgen  ongedacht,  NL  630  *staande  
Na  elke  lofprijzing  zingen  we:  Halleluja!,  NL  338b  
Geprezen  zij  de  Heer,  die  eeuwig  leeft,  HH  171  
lied  met  de  kinderen:  De  steen  is  weg    
uit  de  Bijbel:  Johannes  20:  1,  11-18  
Wij  delen  verdriet  en  zorgen,  NL  627:  1,  2,  3  en  4  
Dit  is  de  dag  die  de  Heer  heeft  gemaakt,  NL  632  
in  herinnering:  Willem  Kielen                                                                        
lied:  Neem,  Heer,  mijn  beide  handen    
slotlied:  U  zij  de  glorie,  NL  634      
postludium:  Fanfare  on  St.  Theodulph,  arr.  Mark  Shepperd  
  
De  dienstdoende  ambts-  en  taakdragers  zijn:  voorganger:  
ds  Lyonne  Verschoor;;  ouderling:  mevr    Coby  Qrucq:  diaken;;  
dhr  Jan  Uittenbroek;;  kinderdienst:…mevr  Marjon  ten  
Heggeler..;;  muziekale  begeleiding:  dhr  Leo  Lommers  en  
kosters:  dhr  Arie  Maaswinkel  en  dhr  Jaap  van  de  Griend  
  
De  inzameling  der  gaven:  de  eerste  rondgang  is  voor  
Paascollecte  –  JOP  –  Jongeren-  en  jeugdwerk.  Veel  
christelijke  jongeren  het  hebben  paasverhaal  al  vaak  
gehoord.  Komt  de  boodschap  van  Pasen  bij  hen  nog  wel  
aan?  JOP,  Jong  Protestant,  ontwikkelde  een  verrassend  
nieuw  spel  voor  kerkelijke  jongeren:  de  PaasChallenge.  In  dit  
spel  met  ‘Wie-is-de-mol’-achtige  elementen  kruipen  jongeren  
een  nacht  lang  in  de  huid  van  een  hoofdpersoon  uit  het  
paasverhaal.  Ze  krijgen  te  maken  met  emoties  als  
achterdocht,  eenzaamheid,  vermoeidheid  en  troost.  Een  deel  
van  de  opdrachten  speelt  zich  buiten  af,  de  ontknoping  vindt  
plaats  op  paasmorgen.  De  eerst  editie  was  een  groot  succes:  
bijna  2.000  jongeren  van  maar  liefst  150  jeugdgroepen  uit  
heel  Nederland  deden  mee  (zie  filmpje  op  
jop.nl/paaschallenge).  Collecteer  mee,  zodat  JOP  rond  
Pasen  jongeren  met  dit  uitdagend  spel  bij  de  kerk  kan  
(blijven)  betrekken.  Bouwen  aan  een  kerk  van  en  voor  
mensen  van  alle  leeftijden.  Dat  is  het  verlangen  en  de  
ambitie  van  JOP.  Wij  bouwen  door  materiaal  te  ontwikkelen  
en  ondersteuning  te  bieden  aan  iedereen  die  betrokken  is  bij  
jeugdwerk  in  de  kerk.  Om  deze  ambitie  te  realiseren  hebben  
wij  natuurlijk  geld  nodig.  Jouw  hulp  kunnen  we  goed  
gebruiken!  Zo  kunnen  we  samen  zoveel  mogelijk  kinderen  en  

jongeren  bereiken  en  betrekken  bij  het  plaatselijk  jeugdwerk.  
Zie  ook:  www.jop.nl  
De  2e  rondgang  is  voor  het  kerkenwerk.    
  
KOFFIEDRINKEN  U/jij  bent  van  harte  uitgenodigd  om  elkaar  
te  ontmoeten  in  de  Omloop.  Daar  is  koffie,  thee  en  limonade.  
  
AUTOVERVOER  EN  ROLLATORS  Dankzij  vele  vrijwilligers  
is  het  mogelijk  dat  gemeenteleden,  die  niet  meer  zelfstandig  
naar  de  kerk  kunnen  komen,  b.v.  voor  mensen  die  moeilijk  
kunnen  lopen  of  afhankelijk  van  een  rollator  zijn,  vervoer  
krijgen  aangeboden.  Op  die  manier  kunnen  zij  toch  iedere  
zondag  in  de  eredienst  en  na  afloop  tijdens  het  koffiedrinken,  
aanwezig  zijn  en  voelen  zij  zich  nog  meer  verbonden  met  
onze  gemeente.  We  moeten  echter  ook  constateren  dat  we  
soms  tegen  grenzen  aanlopen.  Zo  is  bijvoorbeeld  niet  iedere  
chauffeur  in  het  bezit  van  een  auto  die  1  of  2  rollators  kan  
vervoeren.  De  kerkenraad  heeft  daarom  besloten  dat  de  
diaconie  twee  rollators  koopt.  Dat  is  inmiddels  gebeurd.    
Iedereen  die  op  welk  moment  dan  ook  naar  de  kerk  wordt  
gebracht  en  genoodzaakt  is  gebruik  te  maken  van  een  
rollator  kan  vanaf  31  maart  gebruik  maken  van  de  zgn.  ‘kerk-
rollator’.  Iedereen  kan  dan  zijn/haar  eigen  rollator  thuis  laten.  
  
COLLECTANTEN  GEZOCHT  Als  World  Servantsgroep  
mogen  we  van  22  tot  en  met  27  april  in  Oud-Beijerland  
collecteren.  Wij  zouden  heel  blij  zijn  als  een  aantal  mensen  
ons  hiermee  wil  helpen.    Het  zijn  voor  ons  de  laatste  loodjes  
om  ons  projectgeld  bij  elkaar  te  krijgen.  Wilt  u  een  paar  
straatjes  lopen?    U  kunt  zich  aanmelden  bij  
gjrobbemond@gmail.com.    
  
HARTJES  VOOR  DE  EXAMENKANDIDATEN  In  de  Omloop  
kunt  u  ook  dit  jaar  weer  de  vaas  vinden  met  hartjes  voor  
examenkandidaten.  Voor  het  vmbo  zijn  deze  week  de  
praktijkexamens  al  gestart  en  na  de  meivakantie  starten  voor  
alle  examenleerlingen  de  theorievakken  Een  goed  moment  
om  hen  even  een  hart  onder  de  riem  te  steken  en  hen  te  
laten  weten  dat  we  aan  hen  denken!  U  mag  een  hartje  
meenemen  voor  iemand  die  u  kent  en  die  examen  doet.  Het  
maakt  niet  uit  of  iemand  bij  de  Open  Hof  hoort!  We  wensen  
uiteraard  iedereen  heel  veel  succes.  Wilt  u  wel  uw  naam  en  
de  naam  van  de  kandidaat  in  het  schriftje  schrijven?  Dat  
voorkomt  dat  sommige  mensen  er  meerdere  krijgen.  
Hartelijke  groet  namens  het  jeugdteam,  Martine  van  de  
Merwe-Wisse  
  
SARA  (1)  Voor  de  musical  Sara  op  zaterdag  25  en  zondag  
26  mei,  zijn  we  nog  op  zoek  naar  kinderen  van  verschillende  
leeftijden  die  mee  willen  spelen  en  zingen.  We  oefenen  op  
dinsdagavond  16  april  van  19.15  tot  20.15  uur.  Opgeven  kan  
via  de  mail:  kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl  
  
SARA  (2)  Zoals  u  in  het  kerkmagaZIN  heeft  kunnen  lezen,  
wordt  er  druk  gewerkt  aan  de  musical  Sara.  Deze  zal  
uitgevoerd  worden  op  zaterdag  25  mei  om  20.00  uur  en  op  
zondag  26  mei  om  15.00  uur.  Wij  zijn  nog  op  zoek  naar  
mensen  die  het  leuk  vinden  om  te  helpen  bij  het  maken  van  
het  decor  en/of  de  kostuums.  U  kunt  zich  opgeven  bij  Anna  
Nijdam  of  mailen  naar:  
kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl    
  
REISJE  KOG  Dinsdag  28  mei  hebben  we  ons  reisje  als  
afsluiting  van  het  seizoen.  U  kunt  zich  opgeven  (naam,  adres  
en  tel.  nr.)  bij  Gerrie  de  Jong,  Marry  van  Pelt,  Ineke  de  Haan  
of  Letta  Krau.  Dit  kan  ook  na  de  zondagse  kerkdienst.  De  
kosten  zijn  €  40,-  per  persoon,  te  betalen  in  de  bus.  
Onderweg  drinken  koffie  met  iets  lekkers,  dan  gaan  we  twee  
uur  varen  en  gebruiken  aan  boord  de  lunch  en  op  de  

terugreis  drinken  we  nog  iets.  We  hopen  rond  17.00  uur  
terug  te  zijn.  Iedereen  mag  mee  tot  de  bus  vol  is!    
  
MEEDOEN  MET  GAST  AAN  TAFEL?  Lijkt  het  u  leuk  om  
gedurende  een  half  jaar  1x  per  maand  met  een  nieuwkomer  
(vluchteling)  te  eten  en  elkaar  beter  te  leren  kennen?  Een  
eerste  ontmoeting  kan  een  uitnodiging  zijn  om  koffie  te  
komen  drinken.  Gast  aan  Tafel  zoekt  naar  een  zo  goed  
mogelijke  match  qua  leeftijd  en  persoonlijke  situatie.  De  
koppels  spreken  samen  af,  waar  en  wanneer  en  bij  wie,  om  
en  om  gegeten  wordt.  Mocht  het  niet  klikken,  dan  wordt  naar  
een  andere  samenstelling  gezocht.  Een  
aanmeldingsformulier  kan  opgevraagd  worden  bij  Willy  
Gerlof  willygerlof@xs4all.nl  of  Siska  Wijma  
siskawijma@gmail.com    Op  de  leestafel  in  de  Huiskamer  
liggen  brochures.    
  
VOEDSELBANK  Hartelijk  dank  voor  alle  
meegebrachte  producten  voor  de  Voedselbank.  De  komende  
zondagen  graag  de  volgende  producten:  zondag  14  april  
blikje  ham  of  knakworstjes;;  21  april  afwasmiddel;;  28  april  
tube  tandpasta;;  5  mei  een  stuk  zeep;;  12  mei  een  wasmiddel  
en  19  mei  houdbare  melk.  
  
HUISKAMERNIEUWS  WEEK  17  
1.  De  Huiskamer  is  open  maandag  t/m  vrijdag  van  9.30–
11.30  uur  en  van  14.30–16.30  uur.  Woensdag  de  hele  dag  
9.30–19.00  uur.  
2.  Workshop  Woensdag  24  april.  We  gaan  vandaag  een  
Lente-raamhanger  maken.  De  activiteit  is  van  10.30-12.15  
uur.  Kosten  €  3,50,  inclusief  een  kopje  koffie  of  thee.  
3.  Woensdagmiddag  24  april  om  12.30  uur  kunt  u  lunchen  
in  de  Huiskamer.  Om  17.30  uur  serveren  we  een  maaltijd.  Op  
het  menu  staat:  Chinees;;  toetje  na.  Kosten  €  5,-.  Opgavelijst  
in  de  Huiskamer  of  via  de  mail:  
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl.  Tel.  nr.    612936  
4.  After  Pasen  bingo;;  woensdag  24  april  14.00  uur.  De  
bingo  bestaat  uit  3  normale  rondes,  1  super  ronde  en  1  ronde  
supertrash.  Belangrijk:  neem  voor  de  supertrash  ronde  iets  
mee  van  thuis  wat  je  een  ander  graag  gunt.  Er  is  een  pauze  
met  een  hapje.  Deelname  is  €  2,-  per  persoon.  
5.  Bloemstukje  maken  Donderdagmiddag  9  mei.    Doet  u  
mee?  Kosten:  €  7,50.  Opgavelijst  in  de  Huiskamer  of  via  de  
mail:  huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl  
6.  Beij  ons  aan  tafel  Welzijn  Hoeksche  Waard.  Vrijdag  26  
april  koken  de  vrijwilligers  een  lekkere  drie  gangen  maaltijd.  
Ook  u  kunt  gezellig  aanschuiven.  Om  10.30  uur  staat  de  
koffie  klaar,  en  na  een  drankje  start  om  12.15  uur  de  maaltijd.  
Aanmelden  via  0887308900  of  
M.Groothand@welzijnhoekschewaard.nl  
7.  Gezond  natuurwandelen  Vrijdagmorgen  26  april;;  10.00  
uur  starten  we.  Na  een  uurtje  wandelen  gezellig  wat  drinken  
in  de  Huiskamer.  Je  kan  altijd  meedoen.  Opgeven  is  niet  
nodig.  Dus  wandelschoenen  aan  en  wandelen  maar!  
8.  Iedereen  is  elke  dag  welkom  in  de  Huiskamer  voor  een  
kopje  koffie/thee  en  een  praatje.  Kom  gerust  langs!  Wilt  u  
meedoen  om  deze  Huiskameractiviteiten  te  ondersteunen?  
Wij  zijn  op  zoek  naar  een  aantal  gastvrouwen/heren  
waarmee  we  ons  team  kunnen  versterken.  
  
DIENST  Zondag  28  april    
10.00  uur;;  ds  Gertjan  Robbemond  

