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Weekbrief nr. 8 Zondag 21 februari 2021
Eerste zondag van de Veertigdagen Liturgisch kleur: paars
ONTDEKKING
als je goed
om je heen kijkt
zie je dat alles
gekleurd is
Dit gedicht van K. Schippers zit in mijn geheugen. Als ik het
google vind ik ook de titel, die ik overigens nog niet kende.
Die maakt het gedicht nog sprekender voor mij ‘Ontdekking’.
De dagen rijgen zich aaneen en lijken allemaal op elkaar.
Dezelfde muren, dezelfde mensen, hetzelfde missen.
Als ik er een kleur aan zou moeten geven zou dat grijs zijn.
Ik ken ook mensen die ‘zwart’ zouden zeggen. Het komt er op
aan of we anders kunnen kijken; zonder te ontkennen dat ons
dagelijkse bestaan aan glans verloren heeft een andere bril
opzetten en ontdekken wat er gekleurd is. Nee, ontdekken
dát de wereld ook gekleurd is. Als je maar goed kijkt.
In het Nieuwe Liedboek zoek ik naar lied 903
‘Ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid.’
Wie goed kijkt ontdekt ook hoe God verweven is
met ons bestaan.
Ik wens u ogen die kleur mogen zien en lente ontwaren,
ik wens u oren die de vogels horen in de tuin en handen die
de dagen plukken. Een hartelijke groet, ds. Lyonne Verschoor
BIJ DE VIERING ……. MENTIMETER Voor de dienst kunt u weer
laten blijken dat u/jij er bent via de Mentimeter. Open op uw
telefoon of tablet www.menti.com en voer de code in die op
het scherm komt. Klik op 'submit'. U kunt nu uw naam invullen.
Deze wordt zichtbaar op het scherm in de kerk.
LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING …… DE TAAL VAN DE BLOEMEN
De bloemschikkingen zullen de komende weken in het teken
staan van de zeven werken van barmhartigheid. Ze slaan dus
niet terug op onze lezingen maar steeds op een van de
goede werken. Vandaar ook de plaats van de uitleg van de
bloemschikking: op het moment dat wij het in de kerkdienst
hebben over onze dienstbaarheid aan de wereld,
in onze gebeden en in de collecte.
Over de werken van barmhartigheid zegt Jezus:
alles wat je doet voor iemand anders, doe je ook voor mij.
Vandaag: de zieken bezoeken: Matteüs 25: 36-37.
De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël.
Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden
omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou
hebben. Wie ziek was stond aan de rand en deed niet meer
mee. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon
in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen.
Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen,
Hij is hen ook nabij en geeft hen hun plaats
te midden van mensen weer terug.
Bij de schikking: De basis van de schikking wordt gevormd
door een hart. In de glazen staan geneeskrachtige kruiden
met o.a. lavendel, rozemarijn en munt. De anemonen
staan voor de roep om niet alleen gelaten te worden,
terwijl de anjers staan voor de toewijding.

De gevangenen bezoeken is niet een van de zeven werken
van barmhartigheid maar Jezus noemt hen wel in zijn
toespraak. ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij,
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
De gekooide chrysant staat voor de ondeugden van de mens
terwijl de sneeuwklokjes en de alstroemeria vertellen dat zij
mogen rekenen op ons medeleven en begrip.
OVER DE DIENST……. Vandaag is de eerste zondag in de
veertigdagentijd. Onderweg naar Pasen volgen we het
project van Bijbel Basics: een spoor van liefde. Jezus geeft zijn
leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen
om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft
een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in
hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden,
en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten. Vandaag lezen we
de eerste van een blok van zeven teksten over Jezus’ laatste
week volgens het Johannes-evangelie. Nolleke leest
Johannes 12:1-8, Maria giet olie over de voeten van Jezus,
en wijst daarmee vooruit naar Jezus’ begrafenis.
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Nico den Boer;
diaken: dhr. Arjan van Dijk; organist: dhr. Leo Lommers
en koster: mevr. Hannie Monster.
De 1e collecte is voor Kerk in Actie:
40 dagen project. Kerk helpt kwetsbare mensen
– Moldavië. Vanwege de grote armoede
in Moldavië werken veel inwoners in het
buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak
alleen achter. Kerken willen er voor deze
kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig
geld en weinig actieve kerkleden.
Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie
kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het
opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en
jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen
te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren,
die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun
verhaal terecht kunnen.
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië
via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders
hen kan geven. Van harte aanbevolen.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Gift of een bijdrage aan de collectedoelen
van deze kerkdienst.
1e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten.
De kerkenraad heeft de vraag bereikt of het mogelijk is
collectebonnen of contant geld in te kunnen leveren
voor de collecten.
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop
inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van De Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling
tussen diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de
ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig
verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
MEEDOEN Wilt u/Wil jij ook een bijdrage leveren
aan de kerkdienst door de Bijbellezing te doen,
meedoen met de voorbeden, iets anders…?
Meldt u/meld je aan bij ds. Lyonne Verschoor.

KINDEREN 40-DAGENTIJD Thema: ..een spoor van liefde….
Voor de kinderen van de basisschool is er voor de 40dagentijd een boekje met daarbij een poster rondgebracht,
mooie verhalen om thuis met de kinderen te lezen in de tijd
op weg naar Pasen. Voor degene die geen boekje
ontvangen hebben en er wel graag gebruik van willen gaan
maken zijn er nog een aantal exemplaren beschikbaar.
Deze zijn af te halen in de Huiskamer op woensdagochtend
of neem even contact op via: kinderdienst@deopenhof.
HUISPAASKAARSEN 2021 Dit jaar zijn ook weer huispaaskaarsen
te bestellen. Uiteraard op een iets andere manier.
Nieuw zijn de huispaaskaarsen met de combinatie opdruk
én wasreliëf. Deze is in 2 varianten te verkrijgen:
A: Emmaüsgangers; en
B: De Levensboom
en wel in de lengten: 30 cm (ad € 33,00), 40 cm (ad € 39,80)
en 60 cm (ad € 60,00).
Daarnaast zijn nog andere opdrukken te verkrijgen
(zonder wasreliëf):
C.: Beschermde aarde;
D.: Zon, Vissen en Druiven;
E.: CHI-RHO Kruis; en
F.: Vredesduif.
Deze zijn in 4 lengten te verkrijgen: 25 com (ad€ 20,50), 30 cm
(ad € 27,00), 40 cm (ad € 33,75) en 60 cm (ad € 58,95)

JARIG Je zult maar jarig zijn in deze periode. Hieronder staan
de jarige kinderen en de mensen met een kroonverjaardag.
21 febr: Mevr. Elma Rietveld, 78 jaar
22 febr: Mevr. S. Kranenburg – Wols, 92 jaar
23 febr: Mevr. C.C. Meinster - van Laar, 93 jaar
24 febr: Mevr. H. Keddeman, 55 jaar
24 febr: Mevr. S. Mandigers – Meijers, 60 jaar
25 febr: Mevr. A.T. Strijder – Hofman, 92 jaar
25 febr: Dhr. E. Groeneveld, 65 jaar
26 febr: Dhr. J.G. Verweij, 25 jaar
27 febr: Dhr. L.J. van Reeven, 40 jaar
28 febr: Mevr. H.J. Bakker – Timmermans, 85 jaar
28 febr: Mevr. R. Polder - van der Meulen, 95 jaar
BLOEMENGROET De bloemen uit de dienst zijn
met een meelevende groet van ons allen gegaan
naar mevr. Margareth Korporaal.
MEELEVEN- KAARTJE STUREN Thuisgekomen uit Antes:
dhr. Johan de Groot.
Mevr. Frieda van der Steen, een kaartje zal haar goed doen.
Familie Siwonia - Braun.
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf,
Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.

Op de site https://boca.nl/bestel-nu-uw-paaskaarsen/
en op de website van De Open Hof kunt u de voorbeelden
van de verschillende varianten zien.

Dhr. Ben Middelkoop:
Kwintes, Tiendweg West 12G, 2941 EP Lekkerkerk.
Mevr. Daniëlle Stomp, Gruttostraat 318, 3291 XG Strijen.

Indien u een huispaaskaars wilt bestellen, kunt u deze met
vermelding van letter en lengte tot uiterlijk 27 februari
doorgeven aan Margriet Dijkshoorn, liefst via mail
margriet.dijkshoorn@gmail.com, maar als dat niet mogelijk is
telefonisch op 0618397706.

Ter observatie in Zorgwaard Gravin Sophie,
Gravinnelaan 13, 3261 AV: mevr. Jo van der Sluijs.
Mevr C. Noordijk: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie,
Gravinnelaan 11, 3261 AV.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie,
Gravinnelaan 9, 3261 AV.
Dhr. Ab van Eijken; mevr. M van der Meyde – Boer
en mevr. L. Reedijk - Prins: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie,
Gravinnelaan 3, 3261 AV.

VEERTIGDAGENKALENDER Dit jaar hebben we een eigen
Open Hof-40dagenkalender. Elke morgen vindt u deze in de
Facebookgroep en op de Website. We hebben er als C-Team
aan gewerkt en er komen bijdragen van o.a.
Anna Nijdam, Annelies van den Berg en Leo Lommers.
GEBOREN
Zo mooi, zo lief, zo klein
de wereld lijkt even perfect te zijn.
Op 8 februari is Julie Eveline Irene Uittenbroek geboren.
Dochter van Jan Pieter en Carline, kleindochter voor
Jan en Irene. We feliciteren hen allen hartelijk!
ZO BEGIN JE
Zo begin je,
zo vertederend,
zo kwetsbaar,
aan een toekomst
vol beloften.
Teken van hoop.
Bron van vreugde.
Nieuwe schepping!

Thuis ziek: Mevr. Anneke van Belle; mevr. Janny Kleinjan;
mevr. Iet Reiber en mevr. N. Verbaas.
Door een ongelukkige val voorlopig aan huis gebonden:
mevr. Rinie Heij.

We denken aan hen en degenen die om een zieke
heen staan.
o God, ontbreek ons niet!

GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Schroevers - Kusse,
zijn woensdag 24 februari 60 jaar getrouwd.
Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!
DANK U WEL Wij bedanken iedereen die aan onze 68-jarige
huwelijksdag gedacht hebben. Deze dag is ook iedere keer
weer gedenkwaardig vanwege de watersnoodramp
in onze bruidsdagen. Groet, Annie en Wim Beskers.
DIENST ZONDAG 28 FEBRUARI
Tweede zondag van de Veertigdagen Liturgisch kleur: paars

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

10.00 uur

De Open Hof

ds. Lyonne Verschoor

