De diaconie heeft namens ons allen al € 500,- overgemaakt,
maar er is zoveel meer nodig! De diaconie zal dit bedrag dan
ook zo spoedig mogelijk overmaken. Wij hopen op uw
aller vrijgevigheid. Namens het CvD, Jan Uittenbroek
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Derde zondag van de herfst Liturgisch kleur: groen
ISRAËLZONDAG
BIJ DE VIERING ……. 10.00 uur De Open Hof Tienerdienst
Vandaag staan we stil bij onze verbondenheid met het volk
Israël en onze gezamenlijke wortels. Leo Lommers en
Hans Niese verzorgen de muziek. We lezen Jezus’ antwoord
op de vraag of een man zijn vrouw mag wegsturen.
Hij vindt dat antwoord in het scheppingsverhaal.
De kinderen lezen het verhaal dat daar achteraan komt:
Jezus die de kinderen zegent en vertelt dat het koninkrijk
van God is voor wie zijn zoals zij.
Orde van dienst
Bij de kaarsen: Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God
Lied om te beginnen: Heer, onze Heer,
hoe heerlijk is uw Naam, NL 8a
Na de Tien Woorden: Uw woord is een lamp
Met de kinderen: Hinee matov
Uit de Bijbel: Genesis 1: 26-31 en 2: 21-25
LIed: God die in het begin, NL 788: 1 en 2
Uit de Bijbel: Marcus 10: 1-9
Na de overweging: Mensen wij zijn geroepen om te leven
Bij de gebeden: NL 367e
Slotlied: Kom, laat ons opgaan naar de berg, NL 1016
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Hugo Crucq en
dhr. Marco Uijl; diaken: mevr. Willy Gerlof; tienerdienst:
dhr. Arjan van Gameren en mevr. Jacoline Overweel;
kinderdienst: Joanne van Gameren en Daniëlle de Koning;
muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers samen met
Hans Niese op klarinet en kosters: dhr. Jaap van Driel
en mevr. Hannie Monster.
IN MEMORIAM Zaterdag 29 september jl. overleed
ons gemeentelid Jan Sanberg, in de leeftijd van 83 jaar.
De dankdienst voor zijn leven heeft plaatsgevonden
vrijdag 5 oktober jl. Volgende week zondag 14 oktober
zal Jan in ons midden herdacht worden.
We bidden zijn vrouw Ien, de kinderen en kleinkinderen
Gods dragende nabijheid toe.
IN MEMORIAM Donderdag 4 oktober overleed
dhr. Jan Moerkerken in de leeftijd van 92 jaar.
Dhr. Moerkerken woonde in het Futurahuis Oud-Beijerland.
De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden
dinsdag 9 oktober, om 13.00 uur in De Open Hof.
Aansluitend zal hij begraven worden op de
Algemene Begraafplaats.
Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren.
Wij weten Jan Moerkerken geborgen bij God.
Voor allen die hem zullen missen bidden wij om
nabijheid en troost van God en mensen.
HET GROOTSTE KERKENKOOR VAN NEDERLAND
De afgelopen dagen zijn de beelden de wereld rondgegaan
van de verschrikkelijke ramp op Sulawesi. We kunnen bidden,
doneren …én zingen! Wij zingen vandaag ergens in de dienst
Psalm 130 vers 1: ‘Uit diepten van ellende’. In heel Nederland
én in Indonesië doen zoveel mogelijk kerken mee.
Tijdens het zingen gaan collectezakken rond.
Het zou fijn zijn als elk gemeentelid € 1,- doneert.

Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor Kerk & Israël – Israëlzondag.
Op Israëlzondag staat de Protestantse Kerk stil
bij haar verbondenheid met het Joodse volk.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël
een essentieel element van de eigen identiteit.
Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse
traditie. De Protestantse Kerk onderstreept
de verbondenheid met het volk Israël.
Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en
komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke
gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met
en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen,
vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt
het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning
en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze
activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit
op zal houden. Zie ook: www.protestantsekerk.nl/collecterooster
De 2e rondgang is voor de kerk.
11.30 uur

De Baan

Basiscatechese

groep 6, 7 en 8

TENTOONSTELLING ‘Beelden van de schepping’
In de Omloop van De Open Hof is het werk van jongeren
rond dit thema te zien. Ook is er een fototentoonstelling van
gemeenteleden. Zij hebben zich in de afgelopen zomerperiode
laten inspireren door dit thema en zijn op zoek gegaan naar iets
dat hen herinnert aan Gods schepping.
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten in de Omloop. Daar is koffie, thee en limonade.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor alle
meegebrachte producten voor de Voedselbank.
Deze maand graag de volgende producten:
zondag 7: suiker; zondag 14: houdbare melk;
zondag 21; een blik groente en op zondag 28: een blik soep.
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.
GEBOREN Op 1 oktober ontvingen Anneloes Doolaard
en Gerrit Maas hun derde dochter Sofie Lyria.
Sofie is het zusje van Anna en Isolde.
Anneloes is lid van De Open Hof. De trotse opa, Ben Doolaard,
meldde ook de geboorte van kleinzoon Dorian Julius,
broertje van Isis en Tobias, op 3 september. Anneloes en Gerrit,
Christian en Joyce, Ben en Geke, feliciteren wij van harte
met deze kleine wonderen.
Groei op en word groot met lachen en huilen.
De vogels zullen voor je fluiten.
De bloemen voor je bloeien.
Het leven is de moeite waard.
God zegene en beware je in de veilige geborgenheid
van je lieve ouders.
SARA Voor de musical Sara zoeken wij nog een mannelijke
en vrouwelijke acteur. Het gaat om een middelgrote rol.
We zijn pas gestart en het belooft een leuke musical te worden.
Bent u/ ben jij geïnteresseerd, laat het dan a.u.b. zo snel
mogelijk weten via kunstindekerk@deopenhofoudbeijerland.nl
Of belt u met de commissie Kunst in de Kerk 06-21425131
BINGO VOOR DE SOOS Zaterdag 13 oktober
organiseren de Baanbrekers de bingo voor de Soos.
Wij zoeken hier nog prijsjes (geen kaarsen!) voor.
Misschien heeft u thuis nog wel iets liggen. U kunt deze spullen
in de bak in de Huiskamer leggen. Bedankt alvast!
GASTZANGERS GEZOCHT Eerste Kerstdag zal het Kerstoratorium
‘Het Levende Licht’ van Art de Jonge in De Open Hof klinken.

De tekst is van Gera van der Linden. Gastzangers zijn welkom
om tweewekelijks de repetities mee te maken.
Maandag 8 oktober is de volgende repetitie, van 19.30 uur
tot 21.00 uur. Graag aanmelden bij Ineke Wisse en Leo Lommers
(ook voor verdere info). De koorpartituur kunt u vinden
achter het orgel! Cantor Leo Lommers.
FILMhuis De Open Hof Vrijdag 19 oktober Entree € 5,inclusief consumptie Zaal open 19.30 uur. Aanvang film
20.00 uur Le Tout Nouveau Testament God bestaat:
Hij woont in Brussel! God bestaat. Hij woont in Brussel en
gedraagt zich tiranniek tegenover zijn vrouw en dochter.
Over zijn zoon werd al veel geschreven, maar over zijn dochter
is maar bitter weinig bekend. Zijn dochter heet Ea.
Om zich te wreken, stuurt zie via SMS ieders sterfdatum uit.......
Een film, waarover naderhand zeker nog nagedacht en
nagepraat kan worden. Daarvoor is er natuurlijk gelegenheid
onder het genot van een drankje. Wij hopen u weer
te begroeten en te ontmoeten. FilmTeam De Open Hof
GOED omgaan met dementie
Geke Mons en ik (ds. Lyonne Verschoor) hebben een training
gevolgd over goed omgaan met dementie. Deze training werd
aangeboden door Welzijn Hoeksche Waard, in samenspraak
met Alzheimer Nederland en Samen Dementievriendelijk.nl.
Op onze beurt mogen we deze training nu geven aan
anderen. In toenemende mate krijgen we te maken met
dementie; in ons gezin of in onze familiekring,
in de vriendengroep. Maar ook op straat, in de winkel
of in de kerk komen we mensen met dementie tegen.
Misschien heeft u de reclamespotjes wel gezien
en u afgevraagd wat u zou doen in zo’n situatie?
Of bekijk eens op de website www.samendementievriendelijk.nl
een filmpje en bepaal uw reactie.
Op woensdagavond 21 november zullen Geke en ik de training
Goed omgaan met Dementie verzorgen voor iedereen
die daar belangstelling voor heeft.
Er is een kort inleidend gedeelte en daarna gaan we met elkaar
in gesprek en aan het werk aan de hand van situaties.
Het is belangrijk dat u zich aanmeldt.
Dat kan via lj.verschoor@xs4all.nl.
De avond begint om 19.30 uur.
Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur.
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1. De Huiskamer is open op de volgende tijden:
maandag t/m vrijdag van 9.30–11.30 uur en van 14.30–16.30 uur.
Woensdag de hele dag van 9.30–19.00 uur.
2. Wat geloven zij eigenlijk? Donderdag 4 oktober jl.
was er een goede avond over de Islam.
Hartelijk dank Lyonne voor je presentatie.
3. Workshop Woensdagmorgen 10 oktober van 10.30 uur tot
12.15 uur, o.l.v. Mirjam van den Bos. We gaan van een stukje
voorgeboord speksteen (een zachte steensoort),
glanzende hangers maken d.m.v. raspen, schuren en polijsten.
Leuk voor aan een ketting, hanger aan je tas of sleutelhanger.
Kosten: € 3,- voor de hele workshop van 3 weken.
Inclusief koffie/thee.
4. Woensdagmiddag 10 oktober kunt u lunchen in de Huiskamer.
Daarna wordt er gekookt voor het avonddiner.
Op het menu staat: Bami ketjap, champignons, kipfilet,
met zoet zure saus en een toetje na. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936.
5. Bloemstukje maken Nieuw in seizoen 2018–2019 is de
workshop bloemschikken. De volgende workshop is donderdag
11 oktober, 14.30 uur. Met elkaar gaan we aan de slag om een
stukje te maken. Kosten: € 7,50. Opgavelijst in de Huiskamer
of via de mail: huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl.
6. Zondag 14 oktober is er de maandelijkse lunch.
Onze keukenbrigade zal een 4 gangen lunch bereiden.
Opgavelijst hangt in de Huiskamer. Ook via de mail kunt u
aanmelden. huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
7. 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!
8. FILMhuis De Open Hof Vrijdag 19 oktober Entree € 5,inclusief consumptie Zaal open 19.30 uur.

Aanvang film 20.00 uur Le Tout Nouveau Testament
9. Beij ons aan tafel De dames van Welzijn Hoeksche Waard
gaan vrijdag 26 oktober een 3 gangen menu koken.
Aanmelden via M.Groothand@welzijnhoekschewaard.nl
of 0887308900.
10. Iedereen is elke dag welkom in de Huiskamer voor een
kopje koffie/thee en een praatje. Kom gerust langs!
Wilt u ook meedoen om deze Huiskameractiviteiten
te ondersteunen? Wij zijn op zoek naar een aantal
gastvrouwen/heren waarmee we ons team kunnen versterken.
DIENST ZONDAG14 OKTOBER Vierde zondag van de herfst
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur
De Open Hof
ds. Lyonne Verschoor
WERELDWINKEL Ook zal hier bovengenoemde zondag
(14 oktober) de Wereldwinkel weer met een tafel in de Omloop
present zijn met allerlei artikelen. Door een cadeautje of iets
anders te kopen geeft u mensen in ontwikkelingslanden
een inkomen. Kom kijken en kopen!

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

