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Weekbrief nr. 21 Zondag 19 mei 2019 Vijfde zondag van Pasen
Liturgisch kleur: wit
BIJ DE VIERING ……. 10.00 uur De Open Hof Tienerdienst
In Sodom en Gomorra moet je niet zijn.
Daar is alle medemenselijkheid verdwenen.
Toch pleit Abraham voor het lot van de mensen in die steden;
God moet hen niet laten omkomen.
Orde van dienst
Bij de kaarsen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte
Zo vriendelijk en veilig als het licht, NL 221
Groot is uw trouw, o Heer, NL 885
Uit de Bijbel: Genesis 18: 22-32
Hij is een God van liefde en genade, NL 103: 3, 4 en 9
Wij bidden zingend: Laat ons bidden uit gemis…
Slotlied: Geest van hierboven, NL 675
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Johan van Dijk
en mevr. Letta Krau; diaken: mevr. Willy Gerlof; tienerdienst:
dhr. Arjan van Gameren en mevr. Janneke Hempel; kinderdienst:
mevr. Sjaan de Geus en mevr. Elfride Bijl – Hempel;
muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers en kosters:
dhr. Jaap van Driel en dhr. Anton van Driel.
IN MEMORIAM Dinsdag 14 mei jl. overleed Bastiaantje Hilligje
Konijnendijk-van Gameren in de leeftijd van 93 jaar.
Zij was een trouw bezoeker van de KOG
en de seniorenmiddagen.
De afscheidsplechtigheid wordt gehouden op maandag 20 mei
om 13.00 uur in het rouwcentrum aan de Prins Hendrikstraat 20.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
Algemene Begraafplaats aan de H.B.S-laan.
Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum.
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor Versterk de kerk in Pakistan. In Pakistan voelen
veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit
van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en
daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen
weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof.
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke
en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat
studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen
over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer
via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners
mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.
Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk
van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Zie ook:
www.kerkinactie.nl/projecten/theologisch-onderwijs-vanzondagsschool-tot-doctoraalstudie
De 2e rondgang is voor de kerk.
TAARTVERKOOP Na de kerkdienst staan de Baanbrekers weer
klaar om u aan een lekker stukje taart bij de koffie te helpen.
Een stukje kost € 1,- à € 1,50. De opbrengst van de taartverkoop is
bestemd voor onze World Servantsgroep.
Er is nog zo’n € 150,- nodig om onze acties te voltooien.
Dus van harte uitgenodigd om de taart goed te laten smaken.

BAANBREKERS HOUDEN ZIPP YOUR LIPP
VOOR EDUCATION GIVES HOPE
Vorige week is de actie van de Baanbrekers van start gegaan.
Vrijdag 24 mei houden zij een Zipp Your Lipp, 24 uur niet eten en
alleen water/thee drinken om daarmee via sponsering zoveel
mogelijk geld bijeen te krijgen voor Education Gives Hope.
Een stichting die is opgericht door Jorinde Bijl en John Ceesay.
Met deze stichting willen zij de kinderen in Sierra Leone, het land
waar John vandaan komt, een toekomst geven door het bieden
van onderwijs. Een school is gebouwd maar lesmateriaal, sanitair
en drinkwater is er (nog) niet en hard nodig. Informatie over de
stichting is te vinden op www.educationgiveshope.nl of spreekt u
John en Jorinde na de dienst aan.
Wilt u de Baanbrekers sponseren en daarmee de stichting
steunen dan kunt u zich na de dienst bij één van hen aanmelden.
Vrijdagavond 24 mei bent u van harte welkom tussen 19.30-21.30
in de Baan om te kijken hoe het met de Baanbrekers gaat, voor
een praatje, een spelletje of meer informatie over de stichting.
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 we 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!
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 deze week examen
doen!

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
STUDIEDAGEN In verband met de permanente educatie voor
predikanten (PEP, een opPEPper dus) ben ik ds. Lyonne Verschoor
niet beschikbaar op donderdag en vrijdag 23-24 mei.
Onderwerp van de studiedagen is: Contextueel Bijbellezen en
Bibliodrama, twee manieren van Bijbellezen. Doel is om er zelf
door te worden verrijkt en gevoed maar ook om deze beide
methoden te kunnen inzetten in de eigen gemeente.

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: 19 mei houdbare melk en 26 mei
een blik groente. Zondag 2 juni een blik soep
en 9 juni een ontbijtkoek a.u.b.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de dienst
zijn met een hartelijke groet van ons allen gebracht naar
mevr. Hannie in ’t Veld. Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Thuisgekomen uit Zorgwaard,
locatie Rembrandt: mevr. Iet Reiber.
Mevr. Ineke Hammer is opgenomen in het Maasstad ziekenhuis,
Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam.
Maandag 20 mei wordt mevr. Hannie in ’t veld opgenomen in het
Erasmus MC, Postbus 2040, 3000 AC Rotterdam.
Zij zal dinsdag een longoperatie ondergaan.
Dhr. P. Kokken revalideert in Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Mevr. Corrie van de Merwe is tijdelijk opgenomen in Zorgwaard,
locatie Immanuel, Weegje 3, 3295 CT ‘s Gravendeel.
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf,
‘t Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.
Familie Siwonia – Braun.
Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11, 3262 DA.
Dhr. Louis van der Biezen; mevr. T. Brussaard – Groeneweg;
dhr. en mevr. Fonkert – van Dort; mevr. M.E. Hage;
mevr. Riet de Koning; dhr. en mevr. Polder; dhr. C.B. Stomp;
dhr. en mevr. van ’t Veer; mevr. A.J. (Toos) Vermaas – Weeda;
mevr. Tineke van der Zee en mevr. J. Zwiep - Roobol.
Thuis ziek: dhr. Herman van de Berg
en dhr. en mevr. van der Steen.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Met uw licht helpt U ons verder.
DANK U WEL Hartelijk dank voor uw bijzondere blijken van
betrokkenheid en goede wensen. We zijn voorzichtig optimistisch
over een nieuwe, meer zelfstandige zorgfase van Fia Strijder:
Verpleeghuis Smeetsland,
Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam (IJsselmonde).
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Herweijer - Doeleman,
zijn dinsdag 21 mei 45 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Kinds – Van Nieuwkoop,
zijn volgende week zondag 26 mei 25 jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
liefde die het begin van alle vrede is.
AVOND IN DE WIJK A.s. 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.

THEATERWANDELING DE MENS De Mens..... wat maakt je mens?
Zijn dat je contacten, je vaardigheden en kennis? Wat betekent
het dan voor je mens-zijn als de-mentie begint? Deze en andere
vragen komen voorbij tijdens de theaterwandeling De Mens,
van Nico van Lent, Maarten Poldervaart en Mieke de Wit.
De voorstelling is gemaakt in samenspraak met de bezoekers
van het Odensehuis. Wij krijgen de kans om een van de
theatervoorstellingen 'voor ons zelf' te hebben. Dat betekent dat
we met een groep gemeenteleden deze voorstelling kunnen
beleven en er samen over kunnen napraten op donderdag 4 juli
om 19.30 uur. Een kaartje kost € 14,95. Het is een
theaterwandeling, maar de afstanden zijn kort en er is een
alternatief bij slecht weer. Wie gaat er mee?
Aanmelden kan tot 28 mei bij Lyonne Verschoor.
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 21
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. Vanwege de grote belangstelling ‘extra dag’.
Welzijn Hoeksche Waard organiseert in samenwerking met
Hulpmiddelencentrum een gratis check voor uw scootmobiel.
Datum: 21 mei. Uw scootmobiel wordt in de Huiskamer van
De Open Hof, 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 19 mei per
email, aanmelden bij m.groothand@welzijnhoekschewaard.nl
of bellen met 088-7308900. Uw naam, tel. nr. en
voorkeur voor een tijd doorgeven.
3. Workshop Woensdag 22 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.
4. Woensdagmiddag 22 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 een ‘broodje bal’. Om 17.30 uur
serveren we een warme maaltijd. Op het menu staat: satéschotel
met ham en sperziebonen, kipfilet met pindasaus en rijst;
toetje na. Kosten € 5,-. Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936
5. Gezond natuurwandelen Vrijdagmorgen 24 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!
6. 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
7. Zondagslunch Zondag 2 juni 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 zijn altijd verrassende gesprekken en er
worden nieuwe contacten gelegd. U bent van harte welkom.
De intekenlijst hangt op het bord in de Huiskamer of via
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
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 26 MEI Zesde zondag van Pasen
Liturgisch kleur: wit
10.00 uur
De Open Hof
ds. Gertjan Robbemond
DIENST DONDERDAG 30 MEI
10.00 uur
De Open Hof

HEMELVAART
ds. Lyonne Verschoor

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

