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Weekbrief nr. 43 Zondag 24 oktober 2021
Zesde zondag van de herfst. Liturgisch kleur: groen
BIJ DE VIERING ……. TOCH EEN BEETJE SAMEN:
DE MENTIMETER U kunt voor de dienst laten weten dat u
meekijkt door u aan te melden met de Mentimeter.
Ga naar www.menti.com en vul de code in.
Daarna kunt u zich aanmelden. Dan kunnen we allemaal
zien met wie we verbonden zijn.
BIJ DEZE DIENST
Dat hoort of ziet u zondag!
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Marjo den Bakker; ouderling: dhr Jaap van
de Griend en taakdrager eredienst dhr. Hugo Crucq;
diaken: mevr. Siska Wijma; kinderdienst: mevr. Marjon ten
Heggeler; organist : dhr. Rene Strijder en kosters: dhr. Wim
Spek en dhr Jaap van de Griend.
Voorganger: ds. Marjo den Bakker; ouderling: dhr Jaap
van de Griend, taakdrager eredienst dhr. Hugo Crucq;
diaken: mevr. Siska Wijma; kinderdienst: mevr. Marjon ten
Heggele; organist : dhr. René Strijder en kosters: dhr. Wim
Spek en dhr. Jaap van de Griend.
Het zingen van de liederen wordt verzorgd door:
Mevr. Ineke Wisse, mevr. Marijke Strijder, dhr. Kees Wisse,
dhr. Jaap v. Opheusden
IN MEMORIAM
Op 16 oktober 2021 is overleden dhr. Bastiaan Huibert van
de Merwe. Bas woonde samen met zijn vrouw Ria aan de
Ravelstraat 11.Hij is 77 jaar geworden.
De dankdienst voor het leven van Basl heeft plaats
gevonden op vrijdag 22 oktober in De Open Hof
We bidden om troost voor Ria, de kinderen en
kleinkinderen, en voor allen die Bas zullen missen.
NIEUWE AMBTSDRAGER
De kerkenraad is blij en dankbaar dat er weer een
vacature in de kerkenraad ingevuld kan worden.
Door de kerkenraad is verkozen:
Desiree Goudswaard in het ambt van diaken
Conform Ordonnantie 3.6.6 kunnen eventuele bezwaren
door stemgerechtigde leden van de gemeente tot en met
vrijdag 29 oktober 12.00 uur schriftelijk en ondertekend
worden ingediend bij de scriba, Cobi Crucq, Boerderijweg
40, 3262 CC Oud-Beijerland.
De 1e collecte is voor :
Education gives Hope Foundation
Education gives Hope is een
stichting ten bate van een
basisschool in Sierra Leone, WestAfrika. In 2019 is een school
opgericht door John en Jorinde
en dit jaar zijn de eerste leerlingen geslaagd voor de

eindexamens. Ondanks dat de scholen dicht geweest zijn,
hebben ze dit toch voor elkaar gekregen. We zijn erg trots
op onze kanjers! De kinderen zijn zelfs zo gemotiveerd, dat
ze nu door blijven leren en naar de middelbare school zijn
gegaan. Dit is aardig wat kilometers lopen, we hebben
daarom nu een schoolbusje op ons wensenlijstje
staan. Met de opbrengst van de collecte van vorig jaar
hebben we voor alle klassen nieuwe lesboeken kunnen
aanschaffen. Dit zorgde voor veel enthousiasme bij de
leerkrachten en leerlingen! Verder hebben we
schoolbanken laten maken door een lokale timmerman.
Het is fijn om op deze manier bij te dragen aan de
plaatselijke werkgelegenheid. De meubels zijn wel een
tijdelijke oplossing. We hebben in Nederland meer stevige
meubels klaar staan. Nu de grenzen weer open zijn en
zodra het geld voor de verscheping ingezameld is, kunnen
deze vervoerd worden. De opbrengst van deze collecte
kunnen we daar goed voor gebruiken.
Voor meer informatie kunt u terecht op
facebook.com/EducationgivesHope
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collecte-schalen.
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.

COLLECTEBONNEN OF CONTANTEN
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.
Jas vermist
Na afloop van de prachtige dienst van vorige week
zondag 17 oktober miste een bezoeker haar jas aan het
garderoberek in de hal bij de hoofdingang. Heeft iemand
misschien per ongeluk een verkeerde jas meegenomen?
Het gaat om een kort model in de kleur blauw/grijs. Zo ja,
neem dan even contact op met de scriba, Cobi Crucq,
te. 0612200685 of per mail:
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is
koffie, thee en limonade.
Het koffiedrinken vindt plaats onder de voorgeschreven
Corona-maatregelen van het RIVM.
SPREKENDE BEELDEN
Jezus heeft veel onderwijs gegeven door te spreken in
gelijkenissen. Sommige daarvan zijn vertrouwd en geliefd.
Andere roepen meer vragen op. De laatste bijeenkomst is
op donderdagmiddag 28 oktober. Tijd: 14.30-16.00 uur. U

kunt nog aansluiten. Aanmelden kan bij ds. Lyonne
Verschoor.

OOGSTDIENST
Op 7 november 2021 is de oogstdienst met het thema
“Delen uit dankbaarheid”.
Tijdens deze viering willen we stil staan bij alles waar wij
dankbaar voor zijn.
Wij willen u vragen om de komende weken zelfgemaakte
(of anders gekochte) jam mee te nemen naar de kerk.
Deze potten kunnen in de kerk worden ingeleverd in een
daarvoor bestemde krat.
Na de oogstdienst kunnen de gemeenteleden een jampot
meenemen om deze te geven aan iemand die wel wat
extra aandacht kan gebruiken.
Alvast hartelijk bedankt!Met vriendelijke groet,
De Diaconie
DOOPDIENST
Zondag 7 november a.s. hopen we weer een feestelijke
doopdienst te hebben. Voor het aanmelden van
dopelingen kan contact worden opgenomen met de
scriba, Cobi Crucq.
Dit kan per mail: scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of
telefonisch 06 122 00 685.
BASISCATECHESE START WEER!
Zondag 7 november 2021 gaat de basiscatechese weer
van start. Dit seizoen zullen we meerdere bijeenkomsten
praten over Jezus, God en over de doop. We doen weer
mee met Sirkelslag, een landelijk spel tussen groepen
kinderen. Traditiegetrouw sluiten we af met een film. We
ontmoeten elkaar elke keer in De Baan (zij-ingang) van de
kerk.
Basiscatechese is een soort ontdekkingsreis door het
christendom voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Uw
(klein)kind is van harte welkom. Vragen? Stel ze gerust.
Data basiscatechese:
2021 : zondag 7 november, vrijdag 19 november (19.15 21.30 u), zondag 12 december
2022 : zondag 16 januari, 13 februari, 13 maart, 15 mei,
19 juni Tijd: 11.30 – 13.00 uur inclusief lunch, alle keren
behalve 19-11-‘21
Informatie en opgave: Altina Verhorst en Jolanda
Griesdoorn, jolanda.griesdoorn@live.com
RUNNING DINNER

Beste mensen,
Op zondag 21 november
organiseren wij weer een running
dinner. Noteer deze datum alvast in uw agenda, meer
informatie volgt later. Ina Yntema, Truus Middelhoek en
Willy Gerlof
VOEDSELBANK
Hartelijk dank voor uw producten voor de Voedselbank.
Zondag 24 en 31 oktober zamelen wij de volgende
producten in: blikgroente, blik soep, ontbijtkoek,
vruchtensap en spaghetti/macaroni.
Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open
Hof inlopen en in de Omloop uw product(en) in het krat
zetten.
Namens de Voedselbank bij voorbaat hartelijk dank.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst van 17 oktober zijn met een
hartelijke groet van ons allen gebracht naar

Dhr. en mevr. Kees en Hanny de Vlaam en Familie Den
Boer – Van Zon.
Denkt u aan het tekenen van de kaart, in de Omloop van
de kerkzaal?.
DANK U
Hartelijk dank voor de kaarten die mij elke keer verrassen.
En ook voor het medeleven met het overlijden van mijn
kleinzoon Ingmar, Dat gaf me een heel fijn en warm
gevoel. Hartverwarmend ! Vanuit De Rembrandt een
hartelijke groet van Riek Bakker.
Dank u wel voor de mooie bos bloemen die wij afgelopen
zondag mochten ontvangen. Hanny en Kees de Vlaam
Heel hartelijk dank voor de bloemen die Wim en ik
mochten ontvangen na de dienst van 10 oktober.
Wij waren zeer verrast. Dank voor de mooie kaarten en de
lieve woorden , die ik mocht ontvangen na het overlijden
van mijn lieve vriend Wim op 13 oktober
Het was jammer genoeg kort, maar wij hebben mooie,
fijne en dierbare jaren samen gehad.
Omringd door zoveel lieve mensen, lieve woorden,
bloemen en kaarten hebben wij Gods nabijheid zeker
gevoeld, het Ubicaritas : “Waar liefde en v riendschap is
daar is God” Nel Koudijs
Lieve gemeente, wat mogen we terugkijken op een
bijzondere week die werd afgesloten met een voor ons
zeer gedenkwaardige en mooie kerkdienst. Wij willen u en
jullie allemaal hartelijk bedanken voor de mooie bloemen,
alle kaartjes, felicitaties, de warme woorden maar bovenal
voor de liefde waarmee jullie ons hebben laten voelen
hoe welkom we zijn in deze gemeente. Het is fijn om weer
echt thuis te mogen zijn in Zijn huis. Warme groet Anna,
Marielle en Lesego.
JARIG
Deze week feliciteren we onderstaande mensen met hun
verjaardag en alle andere jarigen natuurlijk ook.
29 okt: dhr. Marcel Vermeulen, 50 jaar
29 okt: dhr. J. Visser, 75 jaar
30 okt: mw. Rens Mak, 90 jaar
30 okt: mw. Gre van Apeldoorn, 88 jaar
MEELEVEN - KAARTJE STUREN
Thuis ziek: Mevr. Ina Kleinjan.
mevr. Janny Kleinjan.
mevr. N. Verbaas.
Familie Siwonia - Braun, Naundorfer Strasse 7, 03096 Burg,
Bundesrepublik Deutschland.
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf, Wiel 2, 3171 BJ
Poortugaal,
Dhr. Ben Middelkoop: De MeerZorg verpleeghuis-Leger des
Heils, Hoog Buurloseweg 145, 7339 EL Ugchelen.
Mevr. Daniëlle Stomp, Strijen.
Dhr. Ab van Eijken; mevr. M van der Meyde – Boer en
mevr. L. Reedijk - Prins: Zorgwaard, Gravinnelaan 3, 3261
AV.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, Gravinnelaan 9, 3261
AV.
Mevr. Jo van der Sluijs: Zorgwaard, Gravinnelaan 13, 3261
AV.

Dhr. Henk van Kasteel: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 3, 3262
HW.
Mevr. Riek Bakker; mevr. Anneke Brussaard en
dhr. J.D. Huizingh: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 5, 3262 HW.
Mevr. E. van der Kaaden en mevr. Kora Koekendorp,
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtstraat 65A,
3262 HN.
Dhr. en mevr. Barendregt - Troost,
We denken aan hen en degenen die om een zieke
heen staan.
Kom met het licht van uw vertrouwen
Kom met het licht van uw hoop
Kom met het licht van uw liefde
Ontferm u, Heer, ontferm u over ons
VAKANTIE
Van 25 oktober t/m 1 november a.s. is ds. Marjo den
Bakker niet beschikbaar.
COÖRDINATOR OPPASDIENST GEZOCHT
Wie wil de roosters maken voor de kinderoppas en zorg
dragen voor de coördinatie? Her vergt slechts enkele uren
werk per jaar!.
Voor vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen
met de scriba Cobi Crucq, tel. 0612200685 of een mailtje
naar scriba@deopenhofoudbeijerland.nl . Je kunt bij haar
ook een taakomschrijving opvragen.
ACTIE VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT
Wat kan u doen voor een kind in armoede? Meer dan u
denkt! Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een
simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.
Die leuke Barbie, stoere auto of grappige knuffel van
zolder... Ze laten een kind in Moldavië hoopvol glimlachen.
Met de pennen en schriftjes die u persoonlijk hebt
uitgezocht, kan een jongen of meisje weer naar school!
Uw schoenendoos is zo'n bijzonder cadeau. De kinderen
zullen die als een schat behandelen.
De ontvangende kinderen krijgen bij de doos ook een
boekje met Bijbelverhalen, als dat toegestaan is in het
bestemmingsland.
Ons gemeentelid Rinie Heij zet zich al 15 jaar in voor deze
stichting. Als u mee wilt doen kunt contact met haar
opnemen of kijk op www.schoenendoosactie.nl
Doe voor eind oktober mee met de Schoenendoosactie!
Geef een cadeau van onschatbare waarde.
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 43
1. Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop. Weet u
welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of een
serieus gesprek. De openingstijden op werkdagen zijn van
10.00–12.00 uur.
2. Woensdag 27 oktober zijn we de hele dag open en
gaan we om 12.30 uur lunchen; broodmaaltijd, € 3,50. ‘s
Middags wordt er gekookt: Kruidige koolschotel, ham en
pruimen, saucijsje worstje; toetje na. Opgeven vóór 15.00
uur. We gaan 17.30 uur aan tafel; € 5,-. Van harte welkom!
3. Donderdagmorgen 28 oktober treft u mij ds. Lyonne
Verschoor in de Huiskamer.
4. Gezond natuurwandelen op vrijdagmorgen. Om 10.00
uur starten we met een uurtje wandelen met aansluitend
gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd

meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus wandelschoenen
aan en wandelen maar!
5. ‘Beij ons aan Tafel’; 3-gangen maaltijd. Wilt u
aanschuiven; 29 oktober zijn we er!
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
6. Bloemworkshop (klein) 4 november is vol Wilt u mee
doen; donderdag 2 december is de volgende keer.
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
7. KOG dinsdagmiddag 9 november Welkom bij de KOG.
Dat betekent van oorsprong Kontakt Oudere
Gemeenteleden. Zijn dan alleen ouderen welkom? Nee
hoor. Geldt het welkom dan alleen voor gemeenteleden?
Ook niet. Het gaat om de informele ontmoeting met
elkaar. Soms is er een onderwerp dat door een spreker
wordt ingeleid. De volgende KOG-middag is op dinsdag 9
november.
Inloop vanaf 14.00 uur; programma: 14.30-16.30 uur.
8. Huiskameravond 11 november De Open Hof organiseert
samen met het Alzheimertrefpunt een voorlichtingsavond,
over hoe we een dementie vriendelijke Hoeksche Waard
kunnen realiseren. Aanvang 20.00 uur.
9. Zondag 14 november Is er de maandelijkse 4 gangen
lunch. Weet u van harte welkom om 12.00 uur in de
Huiskamer; eerst wat drinken en dan aan tafel.
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
10. Planten en stekjes ruilmiddag woensdag 24 november
van 14.00 tot 16.00 hebben wij in de Huiskamer van De
Open Hof een planten en stekjes ruilmiddag. Dus hebt u
kamerplanten waarvan u denkt die ben ik nu wel zat, gooi
hem niet weg want misschien wordt een andere er wel
heel blij van. Ook als ze iets meer aandacht nodig hebben
dan is daar misschien wel iemand voor. Bent u wel handig
met planten en kunt u ze stekken, dit mag ook. Dan kan
een ander daar weer zijn huis mee opfleuren.
DIENST ZONDAG 31 OKTOBER, zevende zondag van de
herfst.
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur

De Open Hof

10:00 uur

De Baan

ds. Lyonne Verschoor
Tienerdienst

Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en een goede week

