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Weekbrief nr. 7 Zondag 10 februari 2019
Vijfde zondag van Epifanie Liturgisch kleur: groen of wit
BIJ DE VIERING …….10.00 uur De Open Hof Tienerdienst
We lezen verder in het boek Ester. Het lijkt wel een sprookje:
Ester mag een wens doen, al is het de helft van het koninkrijk.
Ze wenst dat ze een etentje mag geven voor de koning en
Haman. Er hangt ondertussen dreiging in de lucht: de dreiging
van de moord op de Joden in het algemeen en op die van
Mordechai in het bijzonder. Dat de dingen omgekeerd zullen
worden, begint ons al een beetje te dagen als we Haman
zien lopen in de optocht om Mordechai te eren.
Orde van dienst
Bij de kaarsen: Word stil nu de Ene tot ons komt
U alleen, U loven wij, NL 75: 1 en 7
Kyrie en gloria: Om de mensen en de dieren, NL 299j
Ester 5:1 - 6: 1-11
De wijze woorden, NL 1001
Opmaat naar de gebeden: Als wij tot U bidden, Vader
Slotlied: Groot is uw trouw, o Heer, NL 885
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; taakdrager eredienst:
dhr. Jaap van de Griend; ouderling: dhr. Johan van Dijk;
diaken: dhr. Robert Andeweg; tienerdienst: dhr. Arjan
van Gameren en mevr. Jacoline Overweel; kinderdienst:
mevr. Joanne van Gameren en mevr. Hetty Verhorst;
muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers m.m.v. de Cantorij
en kosters: dhr. Jan Middelhoek en dhr. Arie Maaswinkel.
IN HERINNERING Carla Radstake - Weeda Vandaag
gedenken we in ons midden Carla Radstake - Weeda.
Zij overleed op 1 februari jl. in de leeftijd van 63 jaar.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 8 februari jl.
We gedenken haar met liefde en bidden de familie
de kracht van Gods liefde toe.
GEDENKEN Op 2 februari overleed Jenneke (Jennie)
van der Linde – van Steensel in de leeftijd van 85 jaar.
Op donderdag 7 februari is afscheid van haar genomen
en is zij begraven op de Algemene Begraafplaats
in Oud-Beijerland.
'Zorgen was haar leven. Het leven was haar lief.'
Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang bestemd voor
Vluchtelingenwerk HW. Wij vragen uw aandacht voor
vluchtelingenwerk en in het bijzonder
Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen
zijn er dus ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in
Oud-Beijerland wonen ruim 40 vluchtelingen en ook
in de andere gemeenten van de Hoeksche Waard.
Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die hier
asiel aan willen aanvragen. Tijdens deze asielprocedure biedt
Vluchtelingenwerk HW de asielzoekers ondersteuning.
Ook helpt Vluchtelingenwerk ze bij het hele
inburgeringsproces waar veel bij komt kijken zoals met het
aanvragen van ziektekostenverzekeringen, huursubsidies,
energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen,
contacten met DUO.

Vluchtelingenwerk draait heel sterk op vrijwilligers en is zeer
gebaat bij donaties. Daarvoor zoeken ze ook mensen die een
‘maatje’ willen zijn voor een vluchtelingen gezin. Denk daarbij
aan zaken van het boodschappen doen, hulp bij het wegwijs
maken in het dorp waar ze zijn komen wonen, leren fietsen,
hulp bij al het papierwerk wat er op je afkomt!
Al dat soort inburgeringszaken kosten geld. Hiervoor is een
fonds opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage
geven aan dit fonds. Omdat het om mensen gaat.
Zie o.a.: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel
De 2e rondgang is voor de kerk.
LATE KERSTGROET Deze week ontvingen wij nog een pakketje
uit Burg met daarin een kerstgroet en een engel gemaakt
van wol. Op de buitenkant van de doos stond dat het
pakketje teruggestuurd was en toen opnieuw verzonden.   
De post werkt dus niet altijd even snel.
De groet met een mooi gedicht in het Nederlands
en de engel hangen op het prikbord.
TAARTVERKOOP VANDAAG zal er na de dienst weer een
taartverkoop zijn. Een heerlijk stukje taart bij de koffie, thee
of limonade. Van harte aanbevolen!
STILTECENTRUM Ons Stiltecentrum is elke dag geopend,
voor een moment van bezinning of gebed.
U bereikt het Stiltecentrum via de hoofdingang van de kerk.
Het Stiltecentrum sluit gelijktijdig met de Huiskamer.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor alle
meegebrachte producten voor de Voedselbank.
De volgende zondagen graag de volgende producten:
10 febr. een blik soep; 17 febr. een ontbijtkoek
en op de 24e een pak vruchtensap, a.u.b.
DOOPDIENST Zondag 17 maart a.s. hopen we weer een
feestelijke doopdienst te hebben. Voor het aanmelden
van dopelingen kan contact worden opgenomen
met de scriba, Cobi Crucq.
PRIVACYVERKLARING DE OPEN HOF In december heeft de
kerkenraad definitief de privacyverklaring voor onze
gemeente vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe er wordt
omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Via de website
kunt u de gehele privacyverklaring terugvinden.
VEERTIGDAGENTIJDKALENDER
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse
Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst
en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een
stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin.
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van
een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer
een nieuwe start kunnen maken en zijn liefde mogen delen
met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit
tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen.
´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen.
De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling
te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten
van snoep, sociale media of vlees. U kunt een gratis
exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019
aanvragen via www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender
Er worden ook exemplaren besteld voor de in de kerk.
Die zijn vanaf zondag 3 maart beschikbaar en kosten € 1,BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de
dienst zijn met een hartelijke groet van ons allen gebracht
naar mevr. Rie Verrij. Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.

MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Thuisgekomen uit Zorghotel Aafje: mevr. Corrie van de Merwe.
Mevr. Heleen Leeuwenburgh:
Erasmus MC, Postbus 2040, 3000 AC Rotterdam.
Thuis ziek:
Mevr. Margareth Korporaal.
Pastor Esther Roetman haar nieuwe zorgadres:
De Hooge Werf, ‘t Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.
Woongebouw Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Dhr. en mevr. Barendregt – Troost;
mevr. C.M. Kampen; dhr. K. Moet
en mevr. W.C. van Pelt-van Steensel.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
GEDENKWAARDIG
Dhr. en mevr. In ‘t Veld, zijn donderdag 14 februari
12½ jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Henk en Niesje van den Heuvel - Stoové
zijn vrijdag 15 februari 45 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Dick en Janneke Hempel – van Egmond,
zijn zaterdag 16 februari 40 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Bert en Marja Tuk – Bode,
zijn volgende week maandag 18 februari 12½ jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
We bidden hen de zegen van de Heer toe: zet hun leven
in het teken van uw trouw, God, in het licht van uw liefde.
DANK U WEL Hartelijk dank voor de bloemen en de vele
kaarten die wij ter gelegenheid van onze 50-jarige trouwdag
mochten ontvangen. Het gaf ons een goed gevoel.
Dick en Lies Oldenmenger.
WIJNAKTIE / PA en ZOON Pa en Zoon zijn weer terug van de
reis naar Sri Lanka voor verschillende educatieve projecten.
Onze actie dit jaar was gehoorapparaten voor drie kinderen.
De wijnliefhebbers van De Open Hof hebben totaal:
970 flessen gekocht en de opbrengst was €.1.553,46!
Robert vertelde dat bij het aanbrengen van de
gehoorapparaten het mooi was om te zien dat de kinderen
opeens allerlei geluiden konden waarnemen.
Geweldig om te horen! Bedankt allemaal: de Wijncommissie.
MODERNE THEOLOGEN Voor één keer wijken we uit naar een
andere avond: in plaats van dinsdagavond 12 februari
komen we samen op maandagavond 11 februari.
Thema: Bevrijdingstheologie. Wie zich wil inlezen
zoekt naar de verhalen van Gustavo Gutierrez,
Oscar Romero of Dom Helder Camara.
EEN GOED GESPREK MET MARCUS We ontmoeten elkaar
op woensdagmiddag 13 februari, 14.30 uur.
GOED OMGAAN MET DEMENTIE Deze training wordt op
woensdagavond 13 februari in de Huiskamer gegeven.
Opgeven is nog mogelijk. Tijd: 19.30-22.00 uur.
BIBLE JOURNALING We komen samen op woensdagavond
20 februari, 20.00 uur in de Huiskamer.
Welkom als je bekend bent met deze creatieve
Bijbelomgang; welkom als je ermee wilt kennismaken.
Ervaring is zeker niet nodig! Er wordt gezorgd voor materiaal.
Thema voor dit keer is: Vogels.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 7
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. Zondagslunch Zondag 10 februari is de maandelijkse lunch.
Onze keukenbrigade bereidt voor u een 4 gangen maaltijd.
U hoeft alleen maar aan te schuiven. We beginnen om
12.00 uur eerst met een drankje en om 12.30 uur start
de maaltijd. Er zijn altijd verrassende gesprekken en er worden
nieuwe contacten gelegd. U bent van harte welkom.
Er is altijd wel een plaatsje vrij!
3. Workshop Woensdag 13 februari. Het thema voor de
komende 2 weken is magneetborden beschilderen.
De activiteit is van 10.30-12.15 uur.
Kosten € 2,50, inclusief een kopje koffie of thee.
4. Woensdagmiddag 13 februari om 12.30 uur kunt u lunchen
in de Huiskamer. Om 17.30 uur serveren we een maaltijd.
Op het menu staat: asperges met gegrilde zalm en
aardappelpuree; toetje na. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936
5. Bloemstukje maken De workshop is donderdag 14 februari,
14.30 uur. Kosten: € 7,50. Opgavelijst in de Huiskamer
of via de mail: huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
6. Gezond natuurwandelen Op vrijdagmorgen 15 februari
om 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!
7. FILMHUIS De Open Hof Vrijdag 15 februari;
zaal open 19.30 uur; aanvang film 20.00 uur. Entree € 5,inclusief consumptie. THE HELP Een inspirerend en moedig
verhaal over zeer verschillende bijzondere vrouwen in het
zuiden van de VS tijdens de jaren zestig. Deze vrouwen
in Jackson, Mississippi hebben een onwaarschijnlijke
vriendschap terwijl ze bezig zijn met een geheim schrijfproject,
dat tegen de maatschappij indruist en hen allemaal
in gevaar brengt. Een tijdloos verhaal over het vermogen
om verandering tot stand te brengen.
8. Beij ons aan tafel Welzijn Hoeksche Waard
Vrijdag 22 februari kunt u 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
9. De Verhalenkaravaan Dit voorjaar komt de
verhalenkaravaan naar de Huiskamer. Twee vertellers nemen
ons mee in prachtige en boeiende verhalen. De volgende
keer is donderdag 28 februari om 14.30 uur. Weet u welkom!
10. 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 17 FEBRUARI Zesde zondag van Epifanie
Liturgisch kleur: groen of wit
10.00 uur
De Open Hof Gertjan Robbemond
In tegenstelling tot wat in de roosters vermeld staat
is er deze zondag geen Viering van Schrift en Tafel.
Het is een 'gewone' dienst

Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en van hieruit een goede week

