april jl. We bidden zij vrouw Ria, de kinderen,
kleinkinderen en verder familie en vrienden Gods
dragende liefde toe.
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3de zondag van Pasen Liturgisch kleur: wit
BIJ DE VIERING Vandaag luisteren we weer naar
een oerverhaal uit Genesis, 4: 1 - 16. Maar het gaat
niet over toen en ooit. Het gaat over u en jou en mij in
onze onderlinge verbondenheid. En het verhaal vertelt
dat er veel tussen kan staan om deze onderlinge
relatie vruchtbaar gestalte te geven.
Liederen: 216, 24:1, 2 en 3, 103c:1, 2 en 3, 828,
339a, 974, 368h, 419, 568a
De dienstdoende ambt- en taakdragers:
voorganger: ds Gertjan Robbemond; ouderling: mevr.
Ineke Wisse en dhr. Marco Uijl; diaken: dhr. Jan
Uittenbroek; tienerdienst: mevr. Jacoline Overweel;
kinderdienst: mevr. Petri van Hengel en mevr.
Daniëlle de Koning; muzikale leiding: dhr. Leo
Lommers en kosters: dhr. Jaap van Driel en dhr. Bas
van de Merwe
De inzameling der gaven: de 1e rondgang is
bestemd voor 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 geweest. Ook
nu staan ook weer de nodige nieuwe projecten in de
planning. Een school vol met kansarme krijgt weer
nieuw lesmateriaal en er is behoefte aan een goede
water aansluiting op de afgelegen locatie waar de
school staat. Onderwijs is immers de mogelijkheid
voor een betere toekomst, dus is het heel erg
belangrijk dat we deze school en haar kinderen gaan
helpen. Soms hebben kinderen medischezorg nodig,
dan wat er gekeken wat de mogelijkheden zijn en hoe
dit gerealiseerd kan worden. Verder willen ze weer
enkele huisjes bouwen, oude gammele huisjes (wat
wij krotjes zouden noemen) vervangen voor een
stenen huisje. Eenvoudige maar praktisch huisjes
ingericht, voor gezinnen die daar hard, zeg maar heel
hard, aan toe zijn. Helpt u ons mee helpen? Zie ook:
www.paenzoonhelpen.nl (projecten)
De 2de rondgang is voor het kerkenwerk
Gedachtenis Op deze zondag gedenken we ons
gemeentelid Dirk Adrianus de Vroet. Hij overleed op
zondag 8 april in de leeftijd van 81 jaar. De dankdienst
en begrafenis hebben plaatsgevonden op vrijdag 13

KOFFIEDRINKEN U bent na de dienst van harte
welkom in de Omloop. Daar is koffie, thee en
limonade.
TAART Na de dienst kunt u weer een stukje heerlijke
taart kopen bij de koffie of thee. De Baanbrekers
helpen u graag. De opbrengst is voor onze World
Servantsgroep.
BLOEMENGROET De bloemen uit de dienst van 8
april 2018 zijn met een hartelijke groet van de
gemeente gegaan naar Wim van Dam, Prins
Hendrikstraat 16. Omdat er nog een aantal
gemeenteleden op de lijst stonden voor een bloemetje
zijn er nog vier boeketten bezorgd bij de volgende
personen: fam Huijzers, D. Doolaardstraat 44, Wim en
Trudy v.d. Meer, Kloosring 29, Johan de Groot,
Jordaensdreef 31 en Hildebrand Otto, Jeroen
Boschstraat 14.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Mevr. Corry van
de Merwe-den Arend ligt nog in het Ikazia ziekenhuis.
Postbus 5009 3008AA Rotterdam. Mevrouw Kielen,
Vermaasstraat 16, is opgenomen in ziekenhuis
Dordwijk Albert Schweizerplaats 25 3318AT
Dordrecht. Dhr. en mevr. van der Steen, Witte de
Withstraat 6, zijn ziek thuis.
Denkt u ook aan onze gemeenteleden in Zorgwaard,
locatie Rembrandt:
Mevr. H.J. Bakker-Timmermans, afd. Jan Toorop
Rembrandtplein 5, 3262 HW
Mevr. J.C. Weerman, afdeling Jan Toorop
Rembrandtplein 5, 3262 HW.
Dhr. W. Levering, afd. Hendrik Willem Mesdag, Frans
Halsstraat 1, 3262 HD:
Mevr. R.C.J. Duinkerke-Gelton, afd. Ferdinand Bol,
dhr. Karel Pervoost, afd. Johannes Vermeer,
Rembrandtstraat 63A, 3262 HN.
en in Zorgwaard, locatie Gravin
Mevr. Uitdenboogaard, Gravin Sophie, woning De
Dijk, Gravinnelaan 11, 3261 AV.
Mevr. L.A. van der Waal Gravin Sophie, woning De
Kreek, Gravinnelaan 9, 3261 AV.
DANK Hartelijk bedankt voor de Paasattentieen voor
de kaarten, die ik regelmatig ontvang. Dit is altijd weer
een verrassing. Rini Kampen
DANK En weer werd ik blij verrast met de bloemen uit
de dienst van afgelopen zondag, ditmaal als blijk van
medeleven bij mijn heupoperatie. Het herstel verloopt
bijzonder voorspoedig en inmiddels kan ik al weer
prima lopen maar ik besef tevens dat we er nog niet
zijn waar, letterlijk en figuurlijk gesproken, het
Wilhelmus wordt geblazen. Heel veel dank voor het
bijzonder fraaie bloemstuk met een compliment aan
de samenstelster. Ook dank aan allen die aan me
hebben gedacht met een bezoekje, e-mail of kaart.
Het was hartverwarmend!
Wim van Dam (JWzn)

DANK We waren blij verrast dat wij afgelopen zondag
de bloemen kregen. Hartelijk bedankt ook iedereen
die de kaart getekend heeft.
Groetjes van Wim en Trudi van der Meer.
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. van
Sintmaartensdijk – Verbaas, Zinkweg 56 3262BB, zijn
woensdag 18 april 50 jaar getrouwd. Dhr. en mevr.
Boon – Jansen, Uitloop 16 3262CE, zijn maandag 23
april 25 jaar getrouwd. Namens de gemeente van
harte gefeliciteerd met dit jubileum.
BELIJDENIS DOEN Op Pinksterzondag maken we
ruimte voor mensen die belijdenis willen doen. Voor
sommigen is het er gewoon nog niet van gekomen.
Anderen denken er over na maar zijn bang de enige
te zijn. Ben jij zo iemand die nadenkt over het doen
van belijdenis? Wil je dat ook met anderen doen?
Meld je dan aan bij Lyonne Verschoor. We komen een
paar keer bij elkaar voor een goed gesprek. Wie dat
wil, doet dan met Pinksteren belijdenis. Je zult niet
alleen zijn. Want er zijn al enkele aanmeldingen
BEELDENDE VERHALEN Maandag 16 april a.s. is
de laatste bijeenkomst rondom schilderijen en
bijbelverhalen. U kunt er nog bij zijn als u wilt. In de
middag van 14.30 tot 16.00 uur. In de avond van
20.00 tot 21.30 uur In de Open Hof.
FILOSOFEN OP DE KANSEL Maandagavond: 23
april en 7 mei. Aanmelden kan bij Lyonne Verschoor.
FILMHUIS DE OPEN HOF Vrijdag 20 april 2018
Marigold Hotel Zaal open 19.30 uur. * Start film 20.00
uur! Entree € 5,- inclusief koffie en een consumptie.
Een groep gepensioneerden trekt zich terug in het
Indiase Jaipur om voor weinig geld een luxueus leven
te leiden in het Marigold Hotel. In India aangekomen
blijkt de restauratie van het ooit zo chique hotel echter
te zijn stilgevallen… Het verblijf stort nog net niet van
ellende in elkaar. Pijnlijk, maar overkomelijk. Al gauw
hebben de ouderen het samen beregezellig. Een
hartverwarmende film! “De ensemble-cast-op-leeftijd
is unaniem op dreef in deze ongegeneerde
feelgoodfilm!”
EXPOSITIE Momenteel exposeert Els van den
Boogaard in de Omloop. Geïnspireerd door de natuur
zoekt zij de grens tussen realisme en abstractie
uitmondend in kleurrijke kunstwerken. Iedereen is van
harte uitgenodigd om zondag 22 april om 14.30uur
samen met de kunstenares Els van den Bogaard de
expositie te bekijken en er iets meer over te
vernemen.
KOG Op 15 mei gaan we weer ons kog-reisje maken
met de bus. U kan zich nu opgeven bij Gerrie de Jong
tel. 617385 of op zondagmorgen na de kerkdienst. We
gaan naar het trammuseum in Ouddorp we drinken
koffie en gebruiken een lunch op een geitenboerderij
en een drankje op de terugreis .De kosten zijn 40,00
euro p/p .alles inbegrepen. Zolang er plek is in de bus
bent u welkom , we zien uw aanmeldingen graag

komen. De kog-gastvrouwen Gerrie, Marry ,Ineke en
Letta.
DE OPEN HOF HUISKAMER NIEUWS WEEK 16
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. Zondagmiddag van14.30–16.30 uur.
Uitzondering is woensdag, 9.30 – 19.00 uur.
2. Op woensdagmiddag is er ook mogelijkheid om in
de Huiskamer te lunchen. We starten om 12.30 uur.
Woensdagmiddag wordt er gekookt voor het
avonddiner! Op het menu staat: gebakken
aardappelen, visschnitzel, worteltjes met
doperwtjes en een toetje toe. Bel met De Open Hof
om u aan te melden! Tel. nr. 612936.
3. Een aantal weken hebben we een oproep geplaats
om onze kok Bert te assisteren bij het bereiden van de
avondmaaltijd. We kunnen met groot genoegen
zeggen dat er 5 personen zich aangemeld hebben.
Hartelijk dank!
4. U bent alle dagen van de week hartelijk welkom
voor een kopje koffie/thee en een praatje. Samen met
de gastvrouwen/heren willen we een warm nest zijn,
waar plaats is voor iedereen. Kom gerust langs! Wilt u
ook meedoen om deze Huiskameractiviteiten te
ondersteunen? We zijn op zoek naar een aantal
gastvrouwen/heren waarmee we ons team kunnen
versterken.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor de producten ten
bate van de Voedselbank. De komende weken
zamelen wij het volgende in: zondag 15 apr: een blik
soep, zondag 22 apr: een ontbijtkoek, zondag 29 apr:
een pak vruchtensap en zondag 6 mei een pak
spagetti of macaroni.
WEBSITE U kunt ons vinden op:
www.deopenhofoudbeijerland.nl
DIENST zondag 22 april
10 uur: ds Lyonne Verschoor. Jubileum dhr. Ger van
Eersel
Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en van hieruit een goede week

