KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd
om elkaar te ontmoeten in de Omloop.
Daar is koffie, thee en limonade.
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Weekbrief nr. 20 Zondag 12 mei 2019
Vierde zondag van Pasen Liturgisch kleur: wit
BIJ DE VIERING ……. Vandaag krijgt Abraham bezoek
(Genesis 18). Met een voorbeeldige gastvrijheid onthaalt
hij de drie mannen. Gaandeweg komt aan het licht
dat de Eeuwige zelf bij hem aan tafel is geschoven.
Verrassend dichtbij. De verwachting van een zoon komt
ter sprake. Sara lacht er om. Kan hoop opnieuw geboren
worden en je opnieuw laten lachen, door je tranen heen?

HARTJES VOOR DE EXAMENKANDIDATEN In de Omloop
kunt u ook dit jaar weer de vaas vinden met hartjes voor
examenkandidaten. 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.
Namens het jeugdteam, Martine van de Merwe-Wisse
EXAMEN We leven mee met alle jongeren die begonnen
zijn met de examens. Jullie kunnen het!

LIEDEREN: Lied 216; Lied 33: 1 en 2; Lied 301c; Lied 324;
Lied 333; Lied 164; Lied 339a; Lied 827; Lied 368f; Lied 1006
en Lied 419.
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds. Gertjan Robbemond; taakdrager Eredienst: dhr. Jaap
van de Griend; ouderling: mevr. Ina in ’t Veld; diaken:
dhr. Arno Meijer; muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers
en kosters: dhr. Jan Middelhoek en mevr. Hannie Monster.
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor Stichting Kansen voor Oeganda
‘Kansen voor Oeganda’
ondersteunt de projecten van
dr. Paul Namwanja
en zijn team uit Kampala,
de hoofdstad van Oeganda. De groep van dr. Paul
Namwanja bestaat uit geregistreerde artsen, verplegers
en verpleegsters en andere gezondheid werkers van
verschillende christelijke kerkgenootschappen.
De projecten bieden directe medische hulp aan HIV
geïnfecteerde gezinnen, geven voorlichting en bieden
thuiszorg. Ook is er een biggen, schapen en geiten project.
Aids getroffen gezinnen, waarbij de ouders niet meer
in staat zijn om te werken, krijgen een big, schaap of geit.
Hierdoor is men na verloop van tijd weer in staat om in de
eigen levensbehoeften te voorzien. En zo ook weer
toekomst mogelijkheden te hebben. Zie ook:
www.kansenvooroeganda.nl
De 2e rondgang is voor de kerk.
KOG-REISJE 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!
EXPOSITIE Dick Bouman, schilder en keramist,
exposeert in de Omloop.

MUSICAL SARA IN DE OPEN HOF Zaterdag 25 mei
om 20.00 uur en zondag 26 mei om 15.00 uur wordt de
musical Sara opgevoerd door gemeenteleden van jong
en oud, en leden van de Soos. Er is de afgelopen
maanden hard gerepeteerd en het belooft een mooie
voorstelling te worden! Tijdens de pauze zullen de drankjes
worden verzorgd door de Baanbrekers. De opbrengst
hiervan zal ten bate zijn van een door hen gekozen
goed doel. De toegang van de musical is vrij, na afloop
wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de
gemaakte onkosten. De zaal is een half uur voor aanvang
open. U bent van harte welkom!
Info: kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl
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:
12 mei wasmiddel; 19 mei houdbare melk en
26 mei een blik groente a.u.b.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de
dienst zijn met een hartelijke groet van ons allen gebracht
naar mevr. Pita Wols. Denkt u aan het tekenen
van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Mevr. Iet Reiber
revalideert in Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW.

Woongebouw Rembrandt:
Dhr. en mevr. Barendregt – Troost; mevr. C.M. Kampen;
dhr. K. Moet; mevr. W.C. van Pelt-van Steensel, Zorgwaard,
locatie Rembrandt, Rembrandtplein 68, 3262 HW.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
DANK U WEL Gerrit Keijzer is op 3 mei 96 jaar geworden.
Hij heeft dit met familie in kleine kring gevierd
in woning De Kreek.
Van gemeenteleden krijgt hij regelmatig kaartjes met een
groet en bemoediging. Het doet hem erg goed en vindt
het fijn, dat hij op die manier deel uit maakt van de
kerkelijke gemeente. Namens m'n vader hartelijk dank
voor het meeleven. Annelies Nijman-Keijzer
GEDENKWAARDIG
Dhr. en mevr. Klompe – Van Gammeren,
zijn donderdag 16 mei 45 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Hitsert – De Ronde,
zijn eveneens donderdag 16 mei 45 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Van Dijk – Zevenbergen,
zijn donderdag 16 mei 50 jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen
met dit jubileum.
de Here zegent u en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
BEDANKT We zijn erg verrast door, en blij met de
vele gelukwensen, die we mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk.
Allemaal heel, heel hartelijk dank!
Henny en Frans Kraan.
AVOND IN DE WIJK Maandag 20 mei organiseert het
pastorale wijkteam West een ontmoetingsavond in de
Huiskamer van De Open Hof. Deze avond is voor alle
gemeenteleden in de pastorale wijk West.
Met West wordt bedoeld Zoomwijck, Zuidwijk,
Centrum-Zuid, Zeeheldenbuurt, Hoeksche Waard West.
De avond begint om 19.30 uur. Als team kijken we uit
naar de ontmoeting en de gesprekken met elkaar.
THEATERVOORSTELLING DEMENS Dementie komt van het
Latijnse demens, dat weg van het verstand betekent.
Wie ben je als verstand verminderd? Zit ons ware mens-zijn
verscholen achter ons verstand? Hoe gaat je omgeving
om met het verlies van geheugen en onvoorspelbaar
gedrag?
Uit gesprekken met mensen in de eerste stadia van
dementie, hun partners en kinderen, is een bijzondere
voorstelling ontstaan: samen met gidsen ga je op weg
om een ervaring rijker te worden m.b.t. de mens.
Het lijkt me bijzonder om deze ervaring met elkaar
te delen; met mensen die bekend zijn met dementie,
met hen die training GOED omgaan met dementie
hebben gevolgd en alle andere geïnteresseerden.
Wie gaat er mee op donderdagavond 4 juli? Er wordt dan
op ons gerekend als groep vanuit De Open Hof.
De voorstelling begint bij het Odensehuis, om 19.30 uur.
De kosten bedragen 14,95.
Aanmelden bij Lyonne Verschoor vóór 29 mei.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 20
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. Zondag 12 mei is er geen lunch i.v.m. Moederdag.
De volgende keer is 2 juni.
3. Welzijn Hoeksche Waard organiseert in samenwerking
met Hulpmiddelencentrum een gratis check voor uw
scootmobiel. Datum: 14 mei. Uw scootmobiel wordt in
De Open Hof Huiskamer, door een ervaren servicemonteur
nagekeken. Het is een algehele controle. LET OP! Mocht u
mee willen doen, moet u zich opgeven zodat we een tijd
af kunnen spreken. Dit voorkomt lange wachttijden.
U kunt zich voor 12 mei per email, aanmelden
bij m.groothand@welzijnhoekschewaard.nl of bellen met
088-7308900. Uw naam, tel. nr. en voorkeur voor
een tijd doorgeven.
4. Workshop Woensdag 15 mei We maken deze week een
pentekening met een kroontjespen en oostindische inkt.
De activiteit is van 10.30-12.15 uur.
Kosten € 2,-, inclusief een kopje koffie of thee.
5. Woensdagmiddag 15 mei om 12.30 uur kunt u lunchen
in de Huiskamer. We serveren steeds een broodmaaltijd
met elke week iets extra’s. Deze week is het vers gekookte
kippensoep. Om 17.30 uur serveren we een warme
maaltijd. Op het menu staat: ovenschotel met zuurkool
met appel en een slavink; toetje na. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936
6. Rembrandt en De Gouden Eeuw Raymond Rombout
geeft op woensdagavond 15 mei een lezing over
Rembrandt in de Huiskamer. Inloop vanaf 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur. Afgelopen jaren hield hij al meerdere
lezingen over deze wereldberoemde schilder. Het kan u
niet ontgaan zijn dat dit jaar Rembrandt 350 jaar geleden
overleden is. In verband hiermee staat de lezing in het
teken van Rembrandt in De Gouden Eeuw.
Hoe ontwikkelde de schilder Rembrandt zich in die tijd
en wat had De Gouden Eeuw voor invloed op zijn werk?
U bent van harte welkom!
7. Gezond natuurwandelen Vrijdagmorgen 17 mei;
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. Beij ons aan tafel Welzijn Hoeksche Waard.
Vrijdag 31 mei 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
9. 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 19 MEI
Vijfde zondag van Pasen Liturgisch kleur: wit
10.00 uur
10.00 uur

De Baan
De Open Hof

Tienerdienst
ds. Gertjan Robbemond

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

