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Weekbrief nr. 42 Zondag 17 oktober 2021
Vijfde zondag van de herfst. Liturgisch kleur: groen
In verband met de regenboogdienst vervalt de Tienerdienst
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.
JIJ BENT ZO
‘Jij bent zo mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of
minder maar zo mooi anders, ik zou jenooit anders dan
anders willen.’ Hans Andreus vindt als geen ander
woorden voor de liefde. Het is juist het anders-zijn van de
ander dat ons aantrekt, waarop we verliefd worden. De
meeste bruidsparen die ik heb gevraagd waarom ze met
elkaar verder willen gaven als antwoord zoiets als ‘hij/zij
vult mij aan’ en ‘bij hem/haar kan ik mijzelf zijn’.
De joodse filosoof Levinas stelt dat wij zonder de ander
geen bestaansrecht hebben. Wij worden onszelf, onze ik,
in de ontmoeting. We hebben de begrenzing nodig die
een ander mens aanbrengt om niet te verzanden in
oeverloze vrijheid of in een leven dat zich stoort aan god
noch gebod. Daarmee bracht en brengt Levinas een
omdenken in beweging: het gaat niet om mijn ego en om
de plaats die ik mijzelf geef in deze wereld. Het gaat om
de ander die mij mijn plaats wijst, omdat die een beroep
op mij doet, mij aanspreekt, uitdaagt, uitnodigt. We
worden mens aan elkaar, in onze verantwoordelijkheid
voor elkaar, in onze barmhartigheid. Vandaag klinkt ‘Jij
bent zo mooi anders…’ niet alleen als een liefdevolle
toekenning maar ook als een opdracht. Om zo te kijken
dat we die ander op zijn/haar/hun mooist zien. Of nee, om
zo naar ons te laten kijken, dat wij mooi worden. Met een
hartelijke groet voor u allen, ds. Lyonne Verschoor
BIJ DEZE DIENST
Vandaag ontvangt Anna den Boer-van Zon een zegen
over haar nieuwe naam en zullen zij en haar vrouw
Marielle hun huwelijksbeloften vernieuwen. We lezen wat
Paulus schrijft over de liefde: ‘Alles verdraagt zij’. De liefde
is verdraagzaam. Daarmee krijgen we iets aangereikt,
maar wat?
Na afloop bent u welkom om te blijven voor de koffie en
gesprek met elkaar. Wilt u naar aanleiding van dienst
verder praten, dan kunt u tussen 15 en 17 uur contact
opnemen met ds. Lyonne Verschoor.
ROZE-KERKDIENST
Een Roze Kerkdienst. Waarom eigenlijk? In de wereld om
ons heen wordt ernaar gestreefd om zo inclusief mogelijk
te zijn. Denk maar aan de NS die ‘Dames en heren’
vervangen heeft door ‘beste reizigers’ of aan de
mogelijkheid om naast de keuze M of V iets anders in te

vullen. We willen genderneutraal zijn, niemand uitsluiten.
Het zijn allemaal symptomen van de voortschrijdende
emancipatiebewegingen. De roze kerkdiensten zijn een
variant op deze beweging. Juist in de kerk zou niemand
het gevoel moeten hebben buitengesloten te worden. We
komen immers samen in Naam van de Ene, we zijn één in
Christus.
Roze kerkdiensten zijn eigenlijk een lapmiddel. Ze zijn geen
doel in zichzelf maar een middel om die eenheid te
benadrukken; een signaal naar de wereld waar inclusiviteit
voor velen alleen maar een droom is. Vandaag,
nadrukkelijker nog dan andere zondagen, spreken we uit
dat we een echte open hof willen zijn, een veilige haven,
een plek om jezelf te zijn voor Gods aangezicht.
Het zingen van de liederen wordt verzorgd door:
Mevr. Lies Oldemenger, mevr. Ineke Wisse, dhr. Jaap den
Braber en dhr. Kees Wisse
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr. Cobi
Crucq en dhr. Marco Bijl; diaken: dhr. Arjan van Dijk;
kinderdienst: mevr. Nelleke van Dueren den Hollander;
organist : dhr. Rico Sanders en kosters: dhr. Arie Maaswinkel
en dhr Jan Middelhoek.
De 1e collecte is voor

Samenwerken aan een
stabiele toekomst In het
noorden van Kameroen
kunnen boeren maar vier
maanden per jaar zaaien en
oogsten: alleen in het
regenseizoen. Maar door
klimaatverandering zijn de
regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig,
soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk
in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee de
oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden
overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij
haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame
samenleving.
Meer informatie op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzam
e-landbouw-in-noord-kameroen/
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.
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 221 is de oogstdienst met het thema
“Delen uit dankbaarheid”.
Tijdens deze viering willen we stil staan bij alles waar wij
dankbaar voor zijn.
Om u of jou als gemeentelid hierbij te betrekken, liggen er
op 7 november bij de ingang briefjes klaar waar
opgeschreven kan worden waar u of jij dankbaar voor
bent. De mensen die de dienst thuis volgen, kunnen dit
aangeven via de Mentimeter.
Bij deze dienst willen wij ook delen uit dankbaarheid.
Daarom vragen wij u 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! 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 06-83693615
RUNNING DINNER

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 17 oktober zamelen wij de volgende producten in:
blikje vlees, hagelslag, rijst of mie, jam en beschuit.

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 10 oktober zijn met een
hartelijke groet van ons allen gebracht naar mevr.
Nel Koudijs, en dhr. en mevr. Leo en Illa Lommers.
Denkt u aan het tekenen van de kaart, in de Omloop van
de kerkzaal?.
DANK U
Dank u wel voor de kaarten en de felicitaties bij ons 50ste
trouwdag. Wij waren blij verrast.
Els en Pieter Jan in 't Veld
Wij willen een ieder bedanken voor belangstelling van ons
55 jarig huwelijksjubileum.
Ook het wijkteam hartelijk dank voor de bloemen.
Hans en Jannie Cornelisse
JARIG
Hieronder vindt u de jarige kinderen en de mensen die
een kroonverjaardag vieren. Hen en alle andere jarigen
wensen we een fijne dag toe.
19 okt: Dhr. L.J. van der Heiden, 30 jaar
21 okt: Dhr. Addie Moerkerken, 61 jaar
21 okt: Elise Veldhoen, 15 jaar
24 okt: Dhr. Tjalling Nobels, 85 jaar
24 okt: Dhr. Arjan van Gameren, 45 jaar
MEELEVEN - KAARTJE STUREN
We leven mee met Nel Koudijs. Haar partner Wim overleed
deze week. Dat zij troost mag vinden bij God en mensen.
Dhr.Bas van de Merwe heeft op maandag 4 oktober een
open hart operatie ondergaan. Daarna zijn er allerlei
complicaties opgetreden. De artsen doen nog steeds alles
voor hem, maar de situatie is desondanks zeer zorgelijk
Mevr. Atie Bijl, is gelukkig weer terug in de Zorgwaard,
locatie Rembrandt, 2e verdieping km 28. Rembrandtplein
1, 3262HW
Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11,
3262 DA. Dhr. en mevr. Fonkert – Van Dort; mevr. M.E.
Hage; mevr. Dina Kielen; mevr. Polder-v.d.Meulen; mevr.
N.J. Troost – Hoek; mevr. Coby van 't Veer; mevr. Toos
Vermaas en mevr. Tineke van der Zee.
Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.
Mevr. G.J. Hider – van Weert; mevr. Annie Huijzers; mevr.
Eef Leensma; mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny
Visser.
Mevr. Nel de Rooij, Aafje, Charloisse Lagedijk 591, 3084 LD
Rotterdam
Mevr. Fija Griffioen
Herbergier Piershil, Voorstraat 20/20a, 3265 BV Piershil.
Mevr. W. van der Ham - de Regt; mevr. W. de Man – op de
Hoek en mevr. Elly Verkerk: Alerimus, Bernhardstraat 25,
3281 BC Numansdorp.
Mevr. Janie van der Heiden, Zorgwaard, Grote Weel 144,
3291 DA Strijen.
Mevr. Frieda van Wattum: Zorgwaard, Zomerplein 119,
3297 SE Puttershoek.

Dhr. Jaap de Winter: Zorgwaard, Zomerplein 17, 3297 SE
Puttershoek.
Mevr. Gré de Winter: Zorgwaard,
Schaduwrijk 23, 3297 SC Puttershoek.
Dhr. C.J. Zuidweg, Zorgwaard,
Schaduwrijk 27, 3297 SC Puttershoek.
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
In verband met de herfstvakantie ben ik, ds. Lyonne
Verschoor, niet beschikbaar van 18-25 oktober.
COÖRDINATOR OPPASDIENST GEZOCHTWie 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 42
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 20 oktober zijn we de hele dag open en
gaan we om 12.30 uur lunchen; broodje saté met
kroepoek van Martijn; € 3,50. ‘s Middags wordt er gekookt:
hutspot uit de oven en tartaar; toetje na. Opgeven vóór
15.00 uur. We gaan 17.30 uur aan tafel; € 5,-. Van harte
welkom!
3. Donderdagmorgen 21 oktober treft u mij ds. Marjo den
Bakker 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. STIJLDANSEN doet u mee? De komende
stijldansavonden staan gepland op 22 oktober en 5
november. Voor mensen die nog nooit eerder hebben
gedanst, voor wie niet meer weet hoe het ging of voor wie
juist ervaren is. De avonden vinden niet wekelijks plaats,

maar in een blok van zeven lessen per half jaar, eens in de
twee tot drie weken. Vanaf 20.00 uur beginners (deze
kunnen blijven bij de gevorderden) en vanaf 20.30-21.45
uur gevorderden. U bent welkom via de zij-ingang van de
Open Hof. De eerste keer kan men gratis meedoen.
Aanmelden kan ook zonder danspartner, dan wordt er
gezocht naar een geschikte danspartner. Info en
aanmelding (graag vooraf, ook i.v.m. de corona
maatregelen) bij Arianne Vermeulen, 613230,
arianne@marsenaar.com.
6. ‘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
7. 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
8. 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.
9. 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.
10. Planten en stekjes ruil middag woensdag 24 november
van 14.00 tot 16.00 hebben wij in de Huiskamer van De
Open Hof een planten en stekjes ruil middag. 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 24 OKTOBER, zesde zondag van de herfst.
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur

De Open Hof

ds. Marjo den Bakker

Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en een goede week

