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Liturgisch kleur: paars of rood
BIJ DE VIERING Op Palmzondag horen we Lucas vertellen
over de intocht van Jezus in Jeruzalem. De lezing stopt bij
het juichen. Op de weg van Jezus lijkt het een hoogtepunt.
Het vieren met de kinderen en hun Palmpasenstokken kan
dit onderstrepen. Maar daaronder gaat Jezus zijn dienstbare
weg die leidt naar Golgotha. Het is ‘heden Hosanna, morgen
kruisigt hem’. Over deze laatste donkere toon horen we
vanuit Jesaja 50. En wij? Door welke tonen worden wij
geraakt?
Liederen: Lied 280: 1 en 5, Lied 118:1 en 9, Lied 339a, Lied
552, Lied 368d, Lied 551, Lied 556:1, 3 en 5
Liturgische bloemschikking In de bloemschikking wordt
aangesloten bij het verhaal van de intocht. De verschillende
onderdelen van de schikking verwijzen naar accenten in dit
bijbelverhaal. Tijdens de dienst zal de bloemschikking
worden toegelicht. Het is de moeite om het bloemstuk ook
van dichtbij te bekijken.
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds Gertjan Robbemond; ouderling: mevr Ina in’t Veld en dhr
Hugo Crucq (taakdrager): diaken; dhr Robert Andeweg;
kinderdienst:…..; muziekale begeleiding: dhr Leo Lommers
en kosters: dhr Jan Middelhoek en mevr Janneke Hepel.
De inzameling der gaven: de eerste rondgang is
voor Project: Stichting Pa en Zoon Helpen – Hulp in Sri
Lanka.
De Stichting Pa en Zoon Helpen
staan bekend om hun directe hulp
aan kleinschalige projecten en discrete hulp aan kansarme
mensen in Sri Lanka. Ook dit jaar zijn zij op eigen
kosten naar Sri Lanka gegaan! Dankzij de geweldige
ondersteuning en het vele medeleven uit de Open Hof
realiseren we veel op het gebied van educatie, medische
zorg, woonvoorzieningen en hygiëne! Onze scholen zijn weer
“ge-update” met nieuw lesmateriaal en ook de overheid ziet
nu in dat onze methode werkt. Ook wezen kijken bij Metta
Daycare (dagcentrum voor kinderen met syndroom van
down) hoe de kook en praktijkruimte daar werkte. Dit jaar
hebben we de kinderen die dit nodig hadden voorzien van
gehoorapparaten (wijnactie). We werden ook gewezen op
het bestaan van een bejaardenhuis (Gamini Eldery Home),
waar alleenstaande ouderen wonen die vaak achtergelaten
zijn door hun familie. Een opvanghuis waar 10 ouderen
wonen, waar niet voldoende middelen zijn om dagelijks een
maaltijd kunnen krijgen. Een schrijnende situatie en ook daar
gaan we kijken hoe we dit kunnen realiseren. Helpt u ons
helpen? Voor meer project info:
www.facebook.com/paenzoonhelpen
De 2e rondgang is voor het kerkenwerk.

TAARTVERKOOP Na de dienst kunt u in de Omloop een
stukje taart bij de koffie, thee of fris kopen voor 1 à 1,50. De
Baanbrekers helpen u graag aan een stukje en de World
Servants zijn er blij mee
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. Vanaf 18.30 uur is er koffie/thee in het
Parochiecentrum van de kerk. Hierbij bent u, ben jij welkom.
BLOEMENGROET KAART MET NAMEN De bloemen uit de
dienst van 7 april zijn met een hartelijke groet van ons allen
gegaan naar dhr. en mw. Fonkert in de Open Waard.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Mevr. Louise
v.d.Meijden, Sigarenmaker 20 is geopereerd in het Ikazia
ziekenhuis. Mevr. Iet Reiber, (van Linschotenplein),
revalideert in Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW. Mevr.
Corrie Blokland (Anemoonstraat) ligt nog in het Ikazia
Ziekenhuis, Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam.
Graag ook uw aandacht voor onze gemeenteleden in
Futurahuis, Vleugel 50, 3261 GH. Mevr. S.A. Bouman –
Deurloo; mevr. A.J. de Dreu – van Liere; mevr. G.J. Hider –
van Weert; mevr. Annie Huijzers; mevr. E.A. (Eef) Leensma Oenema; mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny
Visser.
DANK Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de steun en het
medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw.
In het bijzonder Ds. Verschoor voor de begeleiding en het
leiden van de dienst van Woord en gebed. Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet, Jan van Steensel
CHORAL EVENSONG Op woensdag 17 april wordt in
Laurentiuskerk te Mijnsheerenland m.m.v. Psallite Deo o.l.v.
Arjen J.A. Uitbeijerse. Aanvang: 19.30 uur.
BERICHT VAN DE TIENERDIENST: Alle tieners zijn de
afgelopen weken persoonlijk uitgenodigd voor een
samenkomst op Stille Zaterdag 20 april a.s. van 18.00 -23.00
uur in De Open Hof. We gaan stil staan bij het lijden van
Jezus, met elkaar eten en elkaar ontmoeten in mooie
activiteiten en sluiten met de groep aan bij de
Paaswakedienst, waar ook jullie (groot)ouders van harte
welkom zijn. Meld jezelf en je vrienden vandaag aan: even
een berichtje naar j.overweel1@gmail.com, via de app van
de tienergroep of een berichtje op 06-52139907
!!!!!!! MIS HET NIET !!!!!!!! Namens de leiding van de
tienerdienst, Jacoline Overweel
FOTO’S Tijdens de kerkdienst worden er foto's gemaakt van
de kinderen i.v.m. Palmpasen. Deze foto's kunnen geplaatst
worden op de website en in het kerkmagazine. Mocht u hier
bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit melden bij de leiding
van de kinderdienst
BELIJDENISKRING Aanstaande maandag 15 april gaat er
een gespreksgroepje van start op weg naar belijdenis. Denk
je hier over na of vind je het fijn om een paar avonden over
geloof in gesprek te zijn, dan ben je van harte welkom. Het is
van 20.00 tot 21.30 uur in De Open Hof. De (eventuele)
belijdenisdienst is op Pinksteren (9 juni). Aanmelden kan bij
Gertjan Robbemond, gjrobbemond@gmail.com.

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. ‘kerkrollator’. 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.
THE PASSION Ook dit jaar is er gelegenheid om met elkaar
naar het mediaspektakel The Passion te kijken. Dat is ná de
viering van Witte Donderdag, om 20.30 uur in De Huiskamer.
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
PAASONTBIJT Op 1e paasdag 21 april, is er om 9 uur een
gezellig paasontbijt in de Huiskamer van De Open Hof. 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, tel. nr.
602528, e-mail: nelkoudijs1@gmail.com Saskia Degens, tel.
nr. 684859, e-mail: Saskismost@gmail.com
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
KOG Dinsdagmiddag 16 april vieren we het paasfeest. U
bent van harte uitgenodigd. Ds. Lyonne Verschoor zal dit met
ons vieren. De Huiskamer is open om 14.15 uur. We

beginnen om 14. 30 uur tot ± 16.30 uur. Voor vervoer kunt u
15 april bellen voor 10.00 uur en na 17.00 uur met Gerrie de
Jong tel: 61 73 85.
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 7 april blikje
vlees; 14 april blikje ham of knakworstjes; 21 april
afwasmiddel; 28 april tube tandpasta en Zondag 5 mei een
stuk zeep.
KOMENDE DIENSTEN
Witte Donderdag 18 april 19.30 uur: ds.Gertjan Robbemond
Maaltijd van de Heer
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur: ds Lyonne Verschoor
m.m.v. de Cantorij
Stille Zaterdag 20 april17.30 uur: Paaswake tieners in de
Baan. 22uur: ds.Gertjan Robbemond
Paaszondag 28 april 10 uur: ds.Gertjan Robbemond

