diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag, in de
Voorjaarszendingsweek, collecteren we voor het
zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken
in woord en daad kunnen getuigen. We bevelen deze
40dagentijdollecte van harte bij u aan. Voor meer informatie:
www.kerkinactie.nl/projecten/de-kerk-bloeit-op-cuba
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Weekbrief nr. 11 Zondag 10 maart 2019
Eerste zondag van de Veertigdagen Liturgisch kleur: paars
BIJ DE VIERING ……. 10.00 uur De Open Hof Tienerdienst
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN Op 3 cilinders vol zand zien we
de beproevingen verbeeld: de bol met de steen is de
verleiding om onze fysieke honger snel te kunnen stillen;
de bol met Judaspenning is de verleiding van het geld en het
verlangen naar steeds meer; de bol met het goud en lood is
de verleiding van de macht en het succes; we willen gezien
worden. De takken zijn een stille vooruitwijzing naar het kruis
van Jezus en de jute staat voor inkeer en nederigheid.
Op de voorgrond staan de tulpen voor het gebed
en de anemonen voor de zorgzaamheid van engelen.
Het thema voor deze dient is ‘kiezen’. Ook de kinderen gaan
hiermee aan het werk in de kinderdienst. Jezus wordt op de
proef gesteld. Zal hij overeind blijven en steun vinden in de
woorden die nog naklinken in zijn oren: Jij bent mijn geliefde
Zoon? Of zal hij zijn oren laten hangen naar de duivel, die zelfs
de Bijbel weet te citeren om Jezus tot wankelen te brengen.
Orde van dienst
Bij de kaarsen: God roept de mens, NL 542
Openingslied: Zo vriendelijk en veilig als het licht, NL 221
Bij het gebed om ontferming: Heer, onze Heer,
ontferm U over ons, NL 367b
Uit de Bijbel: Psalm 91: 1-4; 11-12
Wie in de schaduw Gods mag wonen, NL 91a: 1 en 2
Uit de Bijbel: Lucas 4: 1-13
Wij bidden om een nieuw begin, Projectlied
Na de overweging: Een mens te zijn op aarde, NL 538
In herinnering: Bob Luitwieler, Er is een land van louter licht,
NL 753: 1 en 6
Slotlied: God zal je hoeden, NL 426
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Johan van Dijk en
mevr. Marijke Schipper; diaken: mevr. Willy Gerlof;
tienerdienst: dhr. Arjan van Gameren en dhr. Jeroen
van Schaik; kinderdienst: mevr. Marjon ten Heggeler en mevr.
Sjaan de Geus; muzikale begeleiding: dhr. René Strijder en
kosters: dhr. Jan Middelhoek en dhr. Anton van Driel.
Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor Kerk in Actie: 40 dagen project Voorjaarszending - De Kerk bloeit op Cuba.
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het
communisme een sluimerend bestaan.
Nu het communistische systeem in z’n voegen
kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien.
In Cuba verslechtert de economie echter en neemt de
armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de
kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet
breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een
problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed
voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote
behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in
Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken

De 2e rondgang is voor de kerk.
ONDERZOEK VITALE KERK De Kerkenraad van De Open Hof
heeft zich aangemeld om, net als 29 andere kerken,
mee te doen aan het landelijke onderzoek van de PKN
naar de vitaliteit van de kerken in Nederland. Op zondag
24 februari hebben we na de dienst enquêteformulieren
uitgedeeld en deze zijn door velen van u met groot
enthousiasme ingevuld. We hebben nog 35 formulieren
tot onze beschikking om in te vullen. VANDAAG
(zondag 10 maart) kunt u, indien u dit nog niet heeft gedaan,
alsnog zo’n formulier invullen. Onze scriba, Cobi Crucq loopt
na afloop in de Omloop om u een formulier (met ‘Open Hof
pen’ die u dan mag behouden) uit te reiken. Het invullen kost
u ongeveer 20 minuten. Na het invullen kunt u het weer terug
geven aan Cobi. Als u, als jij op deze zondag niet in de kerk
bent, of als er geen formulieren meer zijn, dan kunt u, kun je
ook digitaal meedoen, stuur dan een mail aan de scriba,
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl . U ontvangt dan een link
met inlogcode. Iedereen vanaf 15 jaar is van harte
uitgenodigd om mee te doen. Het invullen is anoniem.
Deze enquête zal onze gemeente helpen om inzicht te krijgen
in de eigen vitaliteit, het geeft een beeld van onze gemeente
op dit moment. Het is een stap bij het ontwikkelen van het
nieuwe beleidsplan. Onze gemeente krijgt een uitgebreide
rapportage. Daarin staan gegevens over hoe u, jij en anderen
onze gemeente ervaren. Het onderzoek wordt begeleid door
onderzoeksplatform CCC van de Protestantse Theologische
Universiteit in Groningen. Meer informatie vindt u op
https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/ We hopen van harte dat u,
dat jij de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen,
hoe meer reacties hoe beter de vitaliteit van onze gemeente
in beeld kan worden gebracht. Onze hartelijke dank!
De kerkenraad.
EXPOSITIE Dick Bouman, schilder en keramist,
exposeert in de Omloop.
40 DAGENTIJD KALENDER 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. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal
of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen,
feest van een nieuw begin. In de Omloop ligt een aantal
exemplaren voor gemeenteleden. Ze kosten € 1,-- per stuk;
dit bedrag kunt u in het mandje leggen dat ernaast staat.
HUISPAASKAARSEN Voor diegenen die graag een
huispaaskaars willen bestellen, hangt er, net als ieder jaar,
een poster in de Omloop, waarop een keuze gemaakt
kan worden. Er zijn verschillende motieven te bestellen
en de kaarsen zijn in diverse grootten verkrijgbaar.
Tot en met 17 maart zal de poster ophangen,
waarna de totale bestelling zal worden doorgegeven
en u een bericht krijgt als deze is ontvangen.
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten in de Omloop. Daar is koffie, thee en limonade.

RUNNING  DINNER!  

Zondag 31 maart organiseren wij weer een running dinner
voor al onze gemeenteleden. Een running dinner is een
avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken
één gang van een driegangenmenu klaar en verwelkomen
zo'n 4 á 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten
naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.
De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Heeft u zin om
ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? Geeft u dan op
per telefoon of via e-mail bij Ina Smit of persoonlijk bij Ina Smit,
Willy Gerlof of Truus Middelhoek na afloop van een kerkdienst
in de Omloop. De aanmelding sluit op zondag 24 maart.
Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren
kennen! Meld u dus aan, als gast of als gastgever.
PAASONTBIJT Op 1e paasdag 21 april, is er een gezellig
paasontbijt in de Huiskamer van De Open Hof. Vindt u, vind jij
het leuk om het paasontbijt in gezelschap met anderen
te gebruiken, dan bent u, ben jij van harte welkom, alleen
of met gezinsleden. Wij hopen op een grote opkomst,
zodat wij met al onze lekkernijen jullie kunnen verwennen.
Het paasontbijt begint om 9.00 uur. Na het ontbijt bent u,
ben jij welkom in de paasdienst van 10.30 uur. Voor 15 april
opgeven op de lijst in de Omloop. De kosten zijn € 5,- p.p. en
€ 2,- voor kinderen tot 10 jaar, te verrekenen op paasmorgen.
Taakgroep Eredienst, Nel Koudijs en Saskia Degens.
VANAVOND OECUMENISCHE VESPER 19.00 uur R.K.-kerk
St. Antonius van Padua, Karel Doormanstraat 51
Oecumenische Vesper Thema: ‘Ontmoetingen bij het kruis’.
We horen de verhalen van de personen onder het kruis en de
kruiswoorden. Op eigen gelegenheid kunt u de kruisstaties
die daarbij horen bekijken. Dit alles vindt plaats in meditatieve
sfeer en rust. Rico Sanders, Leo Lommers en de Cantorij
van De Open Hof verzorgen de muziek, voorgangers uit
verschillende kerken van Oud-Beijerland verzorgen de
lezingen en gebeden. Vanaf 18.30 uur is er koffie/thee in het
parochiecentrum van de kerk. Hierbij bent u, ben jij welkom.
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. Dit kan per mail:
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of telefonisch.
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 komende zondagen graag de volgende producten: 10
maart beschuit; 17 maart jam en 24 maart rijst of bami a.u.b.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de
dienst zijn met een hartelijke groet van ons allen gebracht
naar dhr. en mevr. Van ’t Veer, Alerimus, Locatie de Open
Waard, Zoomwijckplein 11, 3262 DA.
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Mevr. Iet Reiber
is eventjes thuis. In de komende week
gaat zij voor een operatie weer naar het
Albert Schweizerziekenhuis, Postbus 444, 3300 AK Dordrecht.
Mevr. Teuny Visser is vanuit het ziekenhuis weer naar het
Futurahuis Oud-Beijerland, (zie adres hieronder).

Vanuit Crabbehof gaat mevr. Annie Huijzers a.s. maandag
naar het Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.
Dhr. Herman van de Berg; mevr. A. Blom -van Huizen; mevr.
Corrie van de Merwe, en dhr. en mevr. Van der Steen.
Familie Siwonia – Braun.
Mevr. Dina Kielen
De Wetering, Loevesteinsingel 55, 3077 HM Rotterdam.
Pastor Esther Roetman:
De Hooge Werf, ‘t Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.
Mevr. Fia Strijder: Verpleeghuis Smeetsland, Pietersdijk
60, 3079 TD Rotterdam (IJsselmonde).
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
GEMEENTKOOR Beste zangers van ons Gemeentekoor
en zangers die het deze keer aandurven! In de Goede Week
zingen wij in de diensten van Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag. Na een zeer goed ontvangen Kerstoratorium
van Art de Jonge gaan we nu proeven aan het
Paasoratorium ‘Als de graankorrel sterft’. Daarnaast nog twee
liederen van Art. Maandag 11 maart beginnen we met de
repetities, van 19.30 uur tot 20.30 uur. Op die avond krijgen
jullie de muziek. Graag aanmelden bij Ineke Wisse of
Leo Lommers. Bij Leo kunt u terecht voor meer informatie.
OP WEG NAAR PASEN Aanstaande woensdag 13 maart bent u
van harte welkom om mee te praten en na te denken over
Lucas 9:28-36. Hoe raakt dit verhaal aan ons leven? Hoe zou u
een verbinding leggen naar de doop want zondag 17 maart
zal er gedoopt gaan worden. Plaats van ontmoeting:
De Open Hof. Tijd: 14.30-16.00 uur.
CHORAL EVENSONG IN LIJDENSTIJD
Diverse kerkgemeenschappen in de Hoeksche Waard
organiseren momenteel met elkaar een serie van
7 Choral Evensongs voor de Lijdenstijd. Choral Evensong
is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond
waarbij het grootste deel van de dienst wordt gezongen.
De opzet is steeds gelijk en kenmerkt zich door ingetogen
gebed, a capella zang en uitbundige orgelmuziek.
De tweede Choral Evensong vindt plaats woensdag 13 maart
in De Open Hof. Het koor op deze avond staat onder leiding
van Hanna Rijken, zij is docent Liturgiek aan het Rotterdams
Conservatorium Codarts. De voorgangers deze avond zijn
Gertjan Robbemond en Jils Amesz.
De Choral Evensongs beginnen steeds om 19.30 uur.
SARA Zoals u in de 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
DIENST ZONDAG 17 MAART
Tweede zondag van de Veertigdagen Liturgisch kleur: paars
10.00 uur
De Open Hof Doopviering
ds. Gertjan Robbemond
19.00 uur
R.K.-kerk St. Antonius van Padua
Oecumenische Vesper Thema: ‘Ontmoetingen bij het kruis’.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 11
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 VANDAAG (zondag 10 maart)
is de maandelijkse lunch. Onze keukenbrigade bereidt een
4 gangen maaltijd. We beginnen om 12.00 uur eerst met
een drankje en om 12.30 uur start de maaltijd.
Er ontstaan hier verrassende gesprekken en er worden
nieuwe contacten gelegd. Er is altijd nog een plaatsje vrij
aan tafel. U bent van harte welkom!
3. Workshop Woensdag 13 maart. Het thema van deze
week is magneetborden beschilderen.
De activiteit is van 10.30-12.15 uur.
Kosten € 2,50, inclusief een kopje koffie/thee.
4. Woensdagmiddag 13 maart om 12.30 uur kunt u lunchen
in de Huiskamer. Om 17.30 uur serveren we een maaltijd.
Op het menu staat: Lamskoteletten met gele rijst en
sperziebonen; toetje na. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936
5. Bloemstukje maken Donderdagmiddag 14 maart.
Kosten: € 7,50. Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
6. Huiskameravond: akkerbouw en duurzaamheid;
hoe zit dat precies? De Huiskameravond op
15 november 2018 over dit onderwerp was een groot
succes! Er was zelfs vraag naar een herhaling.
En die komt er op donderdag 14 maart a.s. om 20.00 uur.
Gemeentelid en akkerbouwer Gertjan van Dueren
den Hollander, vertelt dan nog een keer alles over
duurzaamheid in de akkerbouw.
Het motto is ‘De aarde is mooi en moet ook vooral mooi
blijven. Of misschien zelfs mooier worden dan ze is,
zodat ook onze kinderen en kleinkinderen ervan kunnen
blijven genieten.’ Door nieuwe technieken en
teeltmethodes proberen de boeren op een zo duurzaam
mogelijke manier producten te telen.
Hij vertelt op 14 maart wederom op een boeiende wijze
wat er allemaal groeit in de Hoeksche Waard
en hoe die boeren dat allemaal doen.
Van akkerrand tot zonnepaneel en van geitenmest
tot gps-tractoren.
De verschillen tussen vroeger en nu zullen duidelijk worden
toegelicht. Er zijn veel foto’s en filmpjes en ook
agrarische producten zijn te zien.
Van ploegen tot patat en van zaadje tot suikerbiet
en nog veel meer. Het wordt een interessante avond,
waarop u veel leert over uw voedsel en ook vragen
kunt stellen.

Natuurlijk kunnen we ook discussiëren over de toekomst
van de agrarische sector. Op die manier hopen we ook
dat de kloof tussen de boeren en de burgers
(voor zover die er is) te verkleinen.
Het is belangrijk dat iedereen weet wat er speelt in de
akkerbouw want de
‘boeren zijn immers de dragers van het landschap’.
Iedereen is van harte welkom op donderdag 14 maart
om 20.00 uur. vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
7. Gezond natuurwandelen Vrijdagmorgen 15 maart;
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. High Tea voor senioren in het kader van NL Doet,
organiseert Welzijn Hoeksche Waard samen met
De Open Hof een High Tea in de Huiskamer.
Vrijdag 15 maart van 13.00 - 15.00 uur.
De deelname is gratis, u hoeft zich alleen maar aan te
melden op het bord in de Huiskamer of via 088-7308900
het nummer van Hoeksewaard Welzijn.
9. Filmhuis De Open Hof 15 maart TRACKS
Het waargebeurde verhaal van Robyn Davidson,
die samen met haar hond Diggity en vier kamelen een
voettocht van bijna 3000 kilometer door de
Australische woestijn maakt.
Een aangrijpend en prachtig verhaal over de vriendschap
tussen mens en dier dat op een indrukwekkende wijze
is verfilmd. Het enige contact, dat ze tijdens deze lang reis
toelaat, is dat met fotograaf Rick Smolan,
die vanuit New York invliegt om haar ongelofelijke reis
vast te leggen voor National Geographic.
Zaal open 19.30 uur - start film 20.00 uur!
Entree € 5,- inclusief koffie en een consumptie.
10. Pannenkoekdag!
Daar gaan we ook aan meedoen
de Nationale Pannenkoekdag, dit jaar op 22 maart.
Speciaal voor senioren in de Huiskamer
van De Open Hof.We worden verwend door leerlingen
van de Kriekenhof. Vanaf half 11 bent u welkom,
dan gaan we eerst spelletjes doen om een beetje
trek te krijgen. Dan gaat de keukenstaf aan het werk:
de opdracht is: Pannenkoeken bakken met je hart.
Die zullen lekker smaken! De deelname is gratis,
wel stellen we aanmelding op prijs. Dat kan via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl of op het blad
op het bord in de Huiskamer. Wees welkom en geniet!
11. 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.

