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7de zondag van de herfst Liturgisch kleur: groen
BIJ DE VIERING Vandaag gedenken we de
gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.
We noemen hun naam en ontsteken een licht aan de
Paaskaars. Ook de namen die niet worden genoemd,
de mensen die we missen en meedragen in ons hart,
willen we gedenken. Iedereen is uitgenodigd om een
lichtje te ontsteken ter nagedachtenis en als teken van
hoop.
Bij de bloemschikking
De witte rozen in oplopende hoogte verbeelden de
levensloop van de mens. Sommigen glanzen
vanwege de gouden parel tussen de blaadjes.
Sommigen herbergen glasscherven; omdat elk mens
nu eenmaal hoogte- en dieptepunten ervaart. Hoe
ons leven ook verloopt, we laten altijd sporen na
(papaverbolletjes). De voorlaatste roos is geknakt,
want eens eindigt ons leven. Maar ons wacht een
nieuw leven. Dat vertellen de grote witte roos met
parels en goud en de rode roos van de liefde. Ook de
rozebottels, de klimop (trouw) en het vingerblad
vertellen hoe God ons leven in zijn hand houdt en
nooit los zal laten. Die geborgenheid wordt
onderstreept door het gebogen kokoksblad.
Liederen
Kaarsenlied Jezus, U bent het licht in ons leven, Taizé
Wij zoeken hier uw aangezicht NL 281: allen: 1 en 2,
cantorij 5, allen: 6, 7, 9 en 10
Hoor, een heilig koor van stemmen, NL 726: 1, 2 en 5
en 6
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, NL 339f
1e: cantorij, 2e allen
Koester de namen die wij hier gedenken, NL 199
Ik zal er zijn (Sela) 1e solozang, refrein en 2e allen
Zolang wij ademhalen, NL 657: 1 allen, 2 cantorij, 3
allen
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr
Ina in ’t Veld en dhr Johan van Dijk; diaken: dhr. Piet
Gootjes; tienerdienst: mevr Diane Schipper en dhr
Arjan van Gameren; kinderdienst: mevr. Elfride
Hempel en mevr Anne-Marie Schipper; muzikale
begeleiding: dhr. Leo Lommers en mevr Illa Lommers
en kosters: dhr. Arie Maaswinkel endhr Jaap van der
Griend
De inzameling der gaven: de 1e rondgang is
bestemd 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! Afgelopen
zomervakantie hebben we dankzij de collectes en de
hulp van de Baanbrekers weer veel mogen en kunnen
realiseren! Een praktijk lokaal voor Metta Daycare
(dagcentrum voor kinderen met syndroom van down),
weeshuizen voorzien van luiers en medicatie en
scholen voorzien van lesmateriaal en computer
lokalen! Helpt u ons helpen? Voor meer project info:
www.facebook.com/paenzoonhelpen
De 2e rondgang is voor het kerkenwerk
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om
elkaar te ontmoeten in de Omloop. Daar is koffie, thee
en limonade.
BESCHIKBAARHEID In verband met vakantie is ds.
Lyonne Verschoor niet beschikbaar van 5 – 18
november. In voorkomende gevallen neemt ds.
Gertjan Robbemond waar.
BEZOEK AAN DE VOEDSELBANK Op maandag 5
november komt bij de voedselbank in Oud Beijerland (Langeweg 5L) de Vice Premier Carola
Schouten langs. Zij wil stilstaan bij de armoede in de
Hoeksche Waard. Tijdens dit bezoek is het belangrijk
met elkaar van gedachten te wisselen over de
mensen die deze zorg nodig hebben. De Minister is
om 16:30 uur aanwezig tot 17:30 uur. Er is
gelegenheid om vragen te stellen. Deze uitnodiging is
verstuurd naar alle kerkelijke gemeente binnen de
Hoeksche Waard. Als u komt dan wordt het op prijs
gesteld als u iets van rijst of een blik soep wilt
meenemen.
WIJNAKTIE !! De Wijnaktie komt er aan,Ook dit jaar
heeft de Wijncommissie weer een aantal mooie wijnen
voor u geselecteerd .De bestsellers van vorig jaar
aangevuld met wat nieuwe wijnen Zondag 11
November na de dienst en de koffie kunnen de wijnen
geproefd en besteld worden De opbrengst gaat dit
jaar naar PA en Zoon .het speciale doel is het
aanschaffen van gehoorapparaten voor drie kinderen.
Mogen wij weer op u rekenen? Namens de
Wijncommissie Wim en Margot v Dam. Ben Doolaard
en Geke Mons. Meijndert en Hilly Dekker.
KOG, Op dinsdag 13 november is het weer
kogmiddag en deze keer zal ds.Robbemond de
middag verzorgen en vertellen over het WS-project uit
Malawi. U wordt weer hartelijk uitgenodigd om 14:15
staat de thee klaar in de Huiskamer om dan om 14:30
te beginnen. Voor vervoer kunt u bellen op
maandagmorgen voor 10:00 uur en s'middags na
17:00 naar Gerrie de Jong tel. 617385 .
AKKERBOUW EN DUURZAAMHEID. Hoe zit dat
precies? De aandacht voor duurzaamheid komt bij De
Open Hof tot uiting door praktische zaken zoals
bijvoorbeeld de 90 zonnepanelen die dit jaar op het
dak van de kerk zijn geplaatst. Daarnaast is er in veel
bredere zin aandacht voor het bewustwordingsproces
van duurzaamheid. Dat is de reden dat gemeentelid
en akkerbouwer Gertjan van Dueren den Hollander,
op 15 november alles komt vertellen over

duurzaamheid in de akkerbouw. Het motto is “De
aarde is mooi en moet ook vooral mooi blijven. Of
misschien zelfs mooier worden dan ze is, zodat ook
onze kinderen en kleinkinderen ervan kunnen blijven
genieten.” Door nieuwe technieken en teeltmethodes
proberen de boeren op een zo duurzaam mogelijke
manier producten te telen. Hij vertelt op 15 november
op een boeiende wijze wat er allemaal groeit in de
Hoeksche Waard en hoe die boeren dat allemaal
doen. Van akkerrand tot zonnepaneel en van
geitenmest tot GPS tractoren. De verschillen tussen
vroeger en nu zullen duidelijk worden toegelicht. Er
zijn veel foto’s en filmpjes en ook agrarische
producten zijn te zien. Van ploegen tot patat en van
zaadje tot suikerbiet en nog veel meer. Het wordt een
interessante avond, waarop u veel leert over uw
voedsel en ook vragen kunt stellen. Natuurlijk kunnen
we ook discussiëren over de toekomst van de
agrarische sector. U vertrekt als een kenner van de
Hoeksche Waardse polders en alles wat daar gebeurt.
Iedereen is van harte welkom op donderdag 15
november om 20.00 uur; vanaf 19.45 uur staat de
koffie klaar. Voor belangstellenden is er op zaterdag
17 november tussen 10.00 en 12.00 uur gelegenheid
om de aardappelbewaring en machines te bekijken.
Het adres is Landbouwbedrijf Geduho, 2e Kruisweg 5,
Oud-Beijerland
HAAKSTERS GEZOCHT Wij zoeken mensen die
lapjes aan elkaar willen haken, zodat het een deken
wordt. De dekens zijn bestemd voor Roemenié.
Reacties graag naar Lenie Opmeer telf; 614009 of
0618796088, e-mail: lenie-opmeer@ziggo.nl
BASISCATECHESE 2018/2019 Data basiscatechese:
2018 4 en 25 november, 2019 20 januari, 17
februari, 24 maart en 14 april. Informatie en opgave:
Altina Verhorst en Jolanda Griesdoorn,
jolanda.griesdoorn@live.com, 06-83693615
FILMHUIS De Open Hof Vrijdag 16 november 2018
The Second Best Exotic Marigold Hotel Zaal open
19.30 uur. - Start film 20.00 uur! Entree € 5,- inclusief
koffie en een consumptie. Wacht niet langer en kom
ook inchecken in The Second Best Exotic Marigold
Hotel! Het is weer tijd om terug te keren naar het
kleurrijke India en te genieten van het
hartverwarmende vervolg op The Best Exotic Marigold
Hotel. In dit tweede deel komen de verschillende
verhaallijnen van de hotelgasten en het
hotelpersoneel samen, waaronder een bruiloft, een
tweede hotel en nieuwe liefdes. Dit alles leidt tot
hilarische complicaties die u niet mag missen! Het
team van het FilmHuis hoopt u weer te ontmoeten!
RUNNING DINNER! Beste mensen, Op zondag 25
november organiseren wij weer een running dinner
voor al onze gemeenteleden. Een running dinner is
een avondje gezelligheid voor jong en oud.
Gastgevers maken één gang van een
driegangenmenu klaar en verwelkomen zo'n 4 á 5
gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar
een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.
De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur.Heeft
u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn?
Geeft u dan op per telefoon (619813) of via e-mail bij
Ina Smit: inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina
Smit, Willy Gerlof of Truus Middelhoek na afloop van

een kerkdienst in de Omloop van de Open Hof. De
aanmelding sluit op zondag 18 november.
AFSCHEID EN AMBTSJUBILEUM ds. Wim
Barendrecht. Velen zullen hem nog kennen: ds. Wim
Barendrecht, als predikant verbonden aan de
Thomaskerk van november 1978 tot maart 1987. Op
zondag 2 december a.s. viert hij zijn 40-jarig
ambtsjubileum en dat is tegelijkertijd zijn
afscheidsdienst. Per 1 januari 2019 gaat hij met
emeritaat. De dienst begint om 10.30 uur in de
Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5a in Maassluis.De
uitnodigingskaart hangt op het mededelingenbord.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor alle
meegebrachte producten voor de Voedselbank. In
november op de 4e een ontbijtkoek, op de 11e een
pak vruchtensap, op de 18e spaghetti of macaroni en
op de 25e een rol beschuit. .
GOED omgaan met dementie Op woensdag 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 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. Workshop woensdagmorgen 7 november van
10.30 tot 12.15 uur o.l.v. Mirjam van den Bos. We
gaan een afdruk maken met een linoleumsnede op
karton met acrylverf, of op een meegenomen
shirt/katoenen tas met textielverf.
Met een guts maken we een snede in linoleum,
vervolgens maken we met deze ontstane stempel
een- of meerdere afdrukken. Zo kun je bijvoorbeeld je
eigen logo maken, of kaarten afdrukken. Kosten voor
de volledige workshop € 3.50 inclusief koffie/thee.
3. Woensdagmiddag 7 november kunt u lunchen in
de Huiskamer. Daarna wordt er gekookt voor het
avonddiner. Op het menu staat: Hutspot met kerrie
en een pittige gehaktbal en een toetje na. Kosten €
5,-. Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr.
612936.
4. 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!
5. Zondag 11 november is de maandelijkse lunch.
De keuken brigade bereidt een goede lunch voor u.
Opgavelijst hangt in de Huiskamer. Ook via de mail
kunt u aanmelden.
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
6. Bloemstukje maken De volgende workshop is
donderdag 15 november, 14.30 uur. Kosten: € 7,50.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
7. 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.
Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en van hieruit een goede week

