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Weekbrief nr. 49 Zondag 2 december 2018
Eerste zondag van de Advent Liturgisch kleur: paars
BIJ DE VIERING ……. 10.00 uur De Open Hof Tienerdienst
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
het is geen dode tak
zie ook de bode van de lente
blijf niet bij winter donker hangen
verheug je op het licht
tel af
verlies de hoop niet
De hoopvolle verwachting van Advent wordt verbeeld door de
magnoliatakken met hun dikke knoppen. Advent is een tijd
van voorbereiding op het feest, van bezinning.
Dat vertelt het paars van de callicarpa, de flox en de trachelia.
We hebben reden om hoopvol te zijn: God heeft altijd laten zien
dat hij mensen trouw blijf en hen met zijn liefde wil omringen.
Dat vertrouwen licht op in de eerste kaars die brandt
en in het wit van de tere fresia’s.
TAFELS VAN HOOP Vandaag begint de Adventsperiode.
We lezen de komende weken stukjes uit de profeten en
uit het evangelie van Lucas. Vandaag zien we Lucas aan zijn
schrijftafel zitten. Hij zit te somberen over alles wat verkeerd
gaat. Zal het ooit goed komen. De profeet Zacharia komt met
hoopvol nieuws. We lezen twee pittige Bijbelgedeelten
over het einde van de tijden, de dag dat alles goed zal zijn.
Hebben wij die hoop ook? En wat betekent dat dan voor ons
vandaag? De cantorij verleent medewerking aan deze dienst.
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr. Ina in ’t Veld en
mevr. Marijke Schipper; diaken: dhr. Jan Uittenbroek;
kinderdienst: mevr. Anne-Marie Schipper en mevr.
Marjon ten Heggeler; tienerdienst: mevr. Janneke Hempel
en dhr. Jeroen van Schaik; muzikale begeleiding: dhr. Leo
Lommers en kosters: dhr. Willem Spek en dhr. Arie Maaswinkel.
Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang bestemd voor
Pameijer - Dagactiviteitencentrum
Op de Oost-Voorstraat 79 in
Oud-Beijerland bevindt zich het
dagactiviteitencentrum (DAC)
van Pameijer. Ook in De Open Hof zijn
regelmatig diverse mensen die van
Pameijer komen op bezoek om diverse
activiteiten te ondernemen. Zij die in het ‘DAC’ hun
dagbesteding vinden hebben een breed
uiteenlopende psychiatrische achtergrond.
Door hun ziektebeeld zijn ze vaak niet in staat om deel
te nemen aan het ‘drukke’ dagelijkse maatschappelijk
gebeuren. Zij hebben een andere structuur nodig in hun leven.
De gevolgen hiervan zijn vereenzaming en vaak ook financiële
problemen. In het ‘DAC’ zijn begeleiders en kan men terecht
voor een praatje of ondersteuning op sociaal gebied.
Jammer dat sommige bezoekers niet mee kunnen doen
aan sommige activiteiten of aan een maaltijd, omdat ze het
gewoonweg niet betalen kunnen. Daardoor zit er voor hen een
bezoekje of het meedoen aan die activiteiten die Pameijer
organiseert niet in. Met deze collecte willen wij een duit in het
zakje doen, van waaruit deze mensen geholpen kunnen
worden en wel mee kunnen doen. Zie ook: www.pameijer.nl
De 2e rondgang is voor de kerk.

KEES PLOMP (1949), Beeldend kunstenaar te Oud-Beijerland
exposeert. Kees Plomp bezocht de kunstacademie en bleef
naast zijn loopbaan in het onderwijs actief als schilder en
aquarellist. Hij werkt bij voorkeur in series rondom een bepaald
onderwerp dat hem boeit zoals zeilvaart, havens en schepen,
baadsters, bomen en landschappen.
Ook maakte hij werkstukken geïnspireerd op reizen naar
Egypte, Turkije, Griekse eilanden, Nepal en Mongolië.
Het gaat daarbij niet om de realistische weergave
van een bepaalde plek maar om een impressie.
Het werk van Kees Plomp is te zien in de Omloop
van De Open Hof van 1 december tot 26 januari.
INZAMELACTIE T.B.V. DE VOEDSELBANK
Inzamelingsactie voor de Voedselbank Hoeksche Waard.
De actie wordt dit jaar gehouden op vrijdag 14 en zaterdag 15
december (vrijdagavond van 17 -21 uur en zaterdag van 9-17
uur). Er doen dit jaar 5 supermarkten in Oud-Beijerland mee.
Heeft u 2 uur tijd en wilt u/wil jij meehelpen! Stuur dan een mail
met naam en tel. nr. naar actievbkerkenhw@gmail.com en wij
zullen u/jou dan inroosteren. We rekenen op uw medewerking.
Bedankt alvast.
DECEMBER-EDITIE PETRUS EN ADVENTSKALENDER
Leef toe naar Kerst, het feest van hoop. ´Hoop´ is de rode draad
door alle dagen van de Adventskalender 2018, uitgegeven
door de PKN. Een dagelijkse Bijbeltekst, en o.a. een quote,
verhaal of recept brengen u iedere dag een stukje dichter bij
Kerst. Voor elke dag is een moment van bezinning of meditatie
aanwezig. Er zijn 100 exemplaren beschikbaar.
Verder hebben we 200 exemplaren van de december-editie
van het blad Petrus voor u beschikbaar.
Neem er gerust eentje mee voor u zelf en/of voor een ander.
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten in de Omloop. Daar is koffie, thee en limonade.
ADVENT VESPER VANAVOND
19.00 uur
kerk van de
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard, Beneden Molendijk 35.
Advent Vesper De vorm van de Vesper gaat terug op hoe deze
door de eeuwen in kloosters gebruikt is. De heilige drieklank is
altijd gelijk gebleven; ‘Psalmen zingen, Schrift lezen en
Gebeden’. Alles binnen een meditatieve sfeer met vooral
stilte en rust! De lezingen zijn steeds ut Jesaja.
Vanaf 18.30 uur staat de koffie en thee klaar. Weet u welkom
op deze momenten van rust en inspiratie!
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.
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Het heeft Zijne Majesteit de
koning Willem Alexander behaagt om dhr. Hugo Crucq voor zijn
langdurige inzet voor de samenleving van Oud-Beijerland en
De Open Hof in het bijzonder te benoemen tot Lid van de Orde
van Oranje Nassau. Sinds kort maakt Hugo geen deel meer uit
van de kerkenraad maar we kennen hem (o.a.) als
kerkrentmeester, als contactpersoon en als lid van de
werkgroep Groene Kerk. Wij willen Hugo -en natuurlijk ook Cobivan harte feliciteren met deze prachtige waardering.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor alle
meegebrachte producten voor de Voedselbank. De komende
zondagen graag de volgende producten: 2 december
een chocoladeletter, 9 december een potje jam,
16 december rijst of bami, 23 december hagelslag
en 30 december een blikje vlees.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de
dienst zijn met een hartelijke groet van ons allen gebracht
naar dhr. en mevr. Leen en Jannie van ’t Hof,
en mevr. A. Blom – van Huizen.
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Thuis ziek: Dhr. Herman van de Berg; mevr. A. Blom-van Huizen;
Corrie van de Merwe; mevr. Iet Reiber en
dhr. en mevr. Van der Steen.

Let op de andere dagen en tijden.
Familie Siwonia – Braun.
Dhr. Jan Batenburg, ter revalidatie in Zorgwaard, locatie
Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Pastor Esther Roetman, Laurens intermezzo Zuid,
Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam.
VERHUISD Na een aantal jaren in een verpleeghuis in Rotterdam
te hebben gewoond, is Tineke van der Zee erg blij dat zij sinds
zaterdag 24 november verhuisd is naar Alerimus,
Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11, 3262 DA. Zij hoopt
nu ook weer regelmatig de diensten in De Open Hof
bij te kunnen wonen.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Laat Uw licht zien in het duister
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Co en Nel van Dongen – Quist,
zijn volgende week maandag 10 december 50 jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
Wij zingen je Gods zegen toe
om het leven licht te leven
in de liefde je gegeven.
Ga met God, verspreid het licht
RUNNINGDINNER Dank jullie wel. Het was weer Runningdinner
vorige week zondag. Alle mensen die het verzorgd hebben
heel hartelijk dank! Het was allemaal heerlijk
en weer heel erg gezellig. Een mooie avond, Letta Krau
EEN GOED GESPREK MET MARCUS We komen samen op
woensdagmiddag 5 december ,15.00-16.30 uur in De Open Hof.
VERKOOP SCHILDERIJEN T.B.V. ROEMENIË Op zaterdag 8 en 15
december biedt Len Molendijk Gouaches, Aquarellen en Etsen
van haar hand te koop aan. De gehele opbrengst gaat naar
Ds. Herdean voor haar werk in Oradea-Roemenië.
U bent welkom op deze dagen in De Open Hof (hoofdingang)
van 10 – 15 uur. Graag tot dan. Len Molendijk
VACATURES KERKAUTO Als kerkelijke gemeente proberen wij
zoveel mogelijk om te zien naar elkaar en een ieder te blijven
betrekken bij onze kerkdiensten, ook als zij fysiek niet meer
in staat zijn zelf naar De Open Hof te komen. Al enige jaren
bestaat de ‘kerkauto’, waarvan dankbaar gebruik gemaakt
wordt. Het rooster voor deze dienst loopt ieder jaar van maart
t/m februari in het volgende jaar. Helaas zijn er 3 chauffeurs,
die wegens omstandigheden hun medewerking volgend jaar
moeten staken en er zijn nieuwe aanvragen binnen voor het
gebruik van deze dienst. Dit betekent dat we 9 nieuwe
chauffeurs zoeken, 3 ter vervanging en minimaal 6 voor
een nieuwe poule. Hoe werkt het? Iedere groep bestaat uit
6 chauffeurs en maximaal 2 vaste passagiers. Iedere chauffeur
is 1 maal in de 6 weken aan de beurt om de passagier(s) uiterlijk
een half uur voor de kerkdienst op te halen en achteraf weer
thuis te brengen. Het rooster wordt verstrekt met een lijst
van namen, telefoonnummers en email adressen van de
deelnemers binnen de eigen groep alsmede de passagier(s).
Dit laatste om te kunnen ruilen en/of plotselinge verhindering
(ziekte) door te geven. Voor diegene die altijd op de fiets komt,
is het misschien geen groen idee om een keer de auto
te pakken maar, het doel heiligt de middelen. Wij hopen op
ruime aanmelding voor directe deelname of als reserve.
U kunt zich aanmelden bij
Arno Meijer: arno.meijer@upcmail.nl of 06-14183269.
Namens de passagiers en de Diaconie alvast
vriendelijk bedankt.

KERST KOG Dit jaar is onze kerstmiddag op maandagmiddag
17 december om 15.00 tot 18.30 uur. Deur open 14.30 uur.
Na de kerstviering is er een broodmaaltijd. De middag wordt
mede verzorgd door ds. Gertjan Robbemond. Voor vervoer
kunt u bellen naar mevr. Gerrie de Jong tel: 617385
alleen vrijdagmorgen 14 december vóór 10.00 uur.

KERSTDINER Uitnodiging kerstdiner 2e kerstdag,
woensdag 26 december. Evenals voorgaande jaren organiseert
de diaconie van De Open Hof in Oud-Beijerland op 2e kerstdag
een kerstdiner. Dit kerstdiner is bedoeld voor een ieder die er
tegen op ziet om deze dag alleen door te brengen en het fijn
vindt om juist op deze dag samen met anderen een gezellige
middag en avond te hebben. Het diner zal plaatsvinden tussen
16.15 en 21.00 uur in de Huiskamer van De Open Hof.
Wij verwachten van iedereen een bijdrage van € 7,50 en als u iets
meer kan bijdragen, vinden wij dat heel erg fijn! Woont u niet in
Oud-Beijerland? Ook u bent hartelijk welkom! Indien nodig,
kan er dan voor vervoer gezorgd worden. Geeft u dit aan als u
zich aanmeldt. Graag opgeven voor 20 december.
Tijd: woensdag 26 december 16.15 uur; zaal open 16.00 uur.
Aanmelden bij Piet Gootjes.
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1. Wereldgerechten Wat een prachtige dag was het afgelopen
donderdag. 6 Deelnemers aan het Taalhuis hebben heerlijke
gerechten gemaakt uit hun eigen thuisland. Met 30 mensen
hebben we kunnen genieten van dit smakelijk samenzijn.
Hartelijk dank voor allen die zich hebben ingezet!
2. Beij ons aan tafel De dames van Welzijn Hoeksche Waard
hebben afgelopen vrijdag een feestelijk 3 gangen menu bereid.
3. Workshop woensdagmorgen 5 december van 10.30 tot 12.15
uur o.l.v. Mirjam van den Bos. We gaan met mod podge en
afbeeldingen, geknipt uit servetten e.a. glazen potten
beplakken om zo originele waxinelichtjes te maken.
De weken daarna zullen in het teken van kerst staan,
kerstkaarten en boomhangers e.a. maken met verschillende
materialen en technieken.
4. Woensdagmiddag 5 december kunt u lunchen in de
Huiskamer. Om 17.30 uur serveren we een heerlijke maaltijd op
het menu staat: kipfilet in stroganoffsaus met krielaardappeltjes
en een toetje na. kosten € 5,-. Opgavelijst in de Huiskamer of via
de mail: huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936
5. Gezond natuurwandelen Op vrijdagmorgen 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!
6. Zondag 9 december is de maandelijkse lunch.
De keukenbrigade bereidt een lunch voor u.
Een voorproefje m.b.t. de feestdagen. Weet u welkom.
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
WERELDWINKEL Zondag 9 december staat na de dienst
de Wereldwinkel weer met een tafel in de Omloop
met o.a. dingen voor de kerst, kerststallen, kerstversieringen en
kerstkaarten etc. Door een artikel in de Wereldwinkel te kopen
doet u mensen in ontwikkelingslanden een plezier!
Kom kijken en kopen!
DIENST ZONDAG 9 DECEMBER Eerste zondag van de Advent
Liturgisch kleur: paars
10.00 uur
De Open Hof
ds. Gertjan Robbemond
19.00 uur
kerk van de Vrijzinnigen Nederland Hoeksche
Waard Advent Vesper

‘KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT’

