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Weekbrief nr. 37 Zondag 12 september 2021
Dertiende zondag van de zomer Liturgisch kleur: rood
AFSCHEID- EN BEVESTIGEN AMBTS- EN TAAKDRAGERS
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.

In deze dienst staan we stil bij hen die hun taak of ambt
neerleggen: de leden van de beroepingscommissie,
Ineke Wisse, Robbert van Sabben, Jaap Visser,
Bas Schelling en Tjalling Nobels. Ook nemen we afscheid
van ds. Frits Renes. Cobi Crucq wordt voor een volgend
ambtstermijn aan de gemeente verbonden;
Peter van der Wel wordt voorgesteld als taakdrager
voor het College van Kerkrentmeesters en
Carina Meeldijk zal belijdenis doen van haar geloof
als zij bevestigd wordt als ouderling voor de jeugd.
BIJBEL BASICS De komende drie zondagen lezen
de kinderen over het Joodse meisje Ester dat haar volk
van de ondergang redt. Vandaag horen we
hoe zij koningin wordt van het Perzische rijk in Ester 2: 1-18.
In de kerkdienst lezen we vandaag iets anders.
Het kinderlied past mooi bij het verhaal van Ester:
God heeft een plan met haar leven.
Het zingen van de liederen wordt verzorgd door:
mevr. Roelie ten Kate; mevr. Annelies van den Berg;
dhr. Jaap van Oudheusden en dhr. Martin van der Pol.

ONBETAALBAAR Tot 10 jaar geleden werkte ik in deeltijd.
Daarover merkte ooit een kerkrentmeester op
dat iedereen in de kerk vrijwilliger is en dat ik dus best
vrijwilligerswerk zou kunnen doen naast mijn parttime
aanstelling. Dan bleven er tenminste geen
werkzaamheden liggen. Vrijwilligerswerk heb ik inderdaad
gedaan, maar niet in de kerk. Ik was luizenpluis en
biebmiep op de basisschool en deed mee met de
creamiddagen. Het was leuk om zo een deel
van het leven van mijn kinderen mee te krijgen.
Zo is het ook voor veel mensen in de kerk. Zij dragen hun
steentje bij maar beleven er zelf vreugde aan, leren ervan,
voelen zich meer betrokken, leren nieuwe mensen kennen
enz. Een win-winsituatie dus. Vrijwilligerswerk is onbetaald.
En onbetaalbaar! Goed om dat nog eens tegen elkaar
te zeggen. De Open Hof zou er heel anders uitzien als er
niet zoveel mensen voor en achter de schermen
hun steentje bijdroegen. Bedankt allemaal!
Paulus was zich heel erg bewust van de inspanningen
die mensen leverden om te bouwen aan de gemeente.
Hij kon immers zelf niet overal bij zijn. In de meeste van zijn
brieven bedankt hij mensen. Zo noemt hij aan het slot
van zijn brief aan de gemeente in Korintië een aantal
namen en zegt hij over hen: ‘Zij hebben zowel u als mij
nieuwe kracht gegeven. Houd zulke mensen in ere.’
Een hartelijke groet voor u allen, ds. Lyonne Verschoor

De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr. Cobi Crucq en
mevr. Ineke Wisse; diaken: mevr. Willy Gerlof; kinderdienst:
mevr. Marjon ten Heggeler; muzikale begeleiding:
dhr. Leo Lommers en kosters: dhr. Anton van Driel
en mevr. Hannie Monster.

OVER DE DIENST ‘Van U is de toekomst’
Dat is het jaarthema van de Protestantse Kerk en thema
voor deze dienst. ‘Ons voortbestaan, als individu, als kerk,
als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af.
Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef
dat het ons gegeven moet worden: de kracht en
de creativiteit om ons in te zetten, de moed om
te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om
te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen
én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.’
Aldus de scriba van de PKN René de Reuver.
Vandaag sluiten we bij dit thema aan met het lezen
van de brief van Jeremia aan de ballingen.
Zij hebben alle reden om te twijfelen aan de toekomst
-ze zijn immers ver van huis en ver van Godmaar Jeremia reikt hen hoop en vertrouwen aan.

De 1e collecte is voor Stichting De Overbrugging.
Stichting De Overbrugging is een
non-profit instelling welke zich richt
op hulp en opvang van mensen
met een hulpvraag.
Ze helpen en begeleiden mensen
die vastgelopen zijn in hun functioneren in de
maatschappij en bieden opvang om hen te begeleiden
in het leren zelfstandig wonen en leven of het vinden van
de benodigde zorg bij een organisatie. Dit alles gebeurt
nu nog vanuit de oude Thomaskerk. Die functioneert nu
als een centrum van waaruit de stichting - en ook andere
stichtingen - hun activiteiten organiseren.
O.a.; spreekuur voor de maatschappelijk werkende
en voor pastorale zorg; Stay clean avonden;
deeltijdbehandeling in samenwerking met andere
regionale organisaties zoals Stichting De Hoop;
het verzorgen van weerbaarheid trainingen;

IN HERINNERING Op 1 september is overleden
dhr. Frans van den Marel in de leeftijd van 85 jaar.
Omdat de zorg voor hem zwaar werd
verbleef hij de laatste weken in de Rembrandt.
Wij bidden om troost van God en mensen voor zijn vrouw
en allen die hem zullen missen.
IN HERINNERING Op 9 september is overleden
dhr. Willem Gerard van Griethuijsen.
Wim is de man van Henny. Wim verbleef de laatste
maanden in de Rembrandt. Wim is 82 jaar geworden.
De afscheidsdienst vindt donderdag 16 september
in besloten kring plaats.
Moge de Allerhoogste zich vol liefde ontfermen
over Henny en haar gezin.
Mevr. Riek Bakker, Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 5, 3262 HW ontving het droevige bericht
dat haar kleinzoon Ingmar is overleden.

het hebben van dagbestedingen; in deze locatie en
elders in Oud-Beijerland wonen enkele jongeren
zelfstandig, met een lichte begeleiding. Het hoofddoel is
de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen
te bevorderen. Dit gebeurt ook door de inzet van jongeren
in de 2e handswinkel. De overbrugging is uitgegroeid
tot een professionele instelling. Uw hulp en bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie:
www.deoverbrugging.org

VAKANTIE T/m maandag 20 september
ben ik, Arie Maaswinkel afwezig vanwege vakantie.
Voor zover dit nodig is worden mijn taken waargenomen
door Anton van Driel.

De 2e collecte is voor het kerkenwerk.

Wil je ook bij de Baanbrekers of weet u iemand
die bij de Baanbrekers zou willen?
Vanaf het nieuwe schooljaar hebben alle jongeren
die dit schooljaar naar de middelbare school gegaan zijn
een persoonlijke uitnodiging gekregen.
Wie geen persoonlijke uitnodiging gekregen heeft
of ouder is dan 13 jaar is natuurlijk ook van harte welkom!
Aanmelden kan bij
jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl.
Dan weten wij dat je komt!

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.
BESTELLEN COLLECTEBONNEN Bestellen van collectebonnen
kan op de volgende 3 manieren:
- telefonisch bij Leo Brussaard: 610734 of 06-2952 6738;
- per e-mail:
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl
- via de Webwinkel op de Website van de kerk.
Na uw bestelling zullen de collectebonnen
bij u thuis bezorgd worden.
GAAT CONTANT GELD VOOR COLLECTES VERDWIJNEN?
Contant geld is er steeds minder.
Steeds vaker wordt betaald met een overschrijving,
een tikki of een betaalverzoek.
Wij begrijpen dat veel gemeenteleden hechten
aan contant geld voor de collecten.
Wij zullen nu dan ook zeker niet stoppen met het
op de bekende manier collecteren.
U maakt het ons wel veel gemakkelijker door voor
uw giften gebruik te maken van collectebonnen,
een bankoverschrijving of van de GIVT-app.
Deze GIVT-app is voor iedereen met een smart Phone
beschikbaar. Download de app
via www.givtapp.net/download of zoek 'Givt' in de Apple
Store of Google Play Store. Op de site van GIVT
kunt u ook meer lezen over het gebruik van de
app: https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/
Wij hopen van harte dat u het gebruik
van een nieuwe manier van geven wilt overwegen.
Diaconie/Kerkrentmeesters
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.

BAANBREKERS IN HET NIEUWE SEIZOEN
In het nieuwe seizoen starten de Baanbrekers op
woensdag 15 september om 19.00 in De Open Hof
met de eerste vergadering.

VOEDSELBANK Hartelijk dank voor uw producten voor de
Voedselbank. Zondag 12 en 19 september zamelen wij de
volgende producten in: blikje vlees, spaghetti of macaroni,
beschuit, jam en hagelslag. 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.
OPLEIDING KERK NAAR BUITEN Begin dit jaar viel mijn
oog opeen drietal modules over ‘Kerk naar buiten’.
Dat trok me wel. Er stond bij: het doel van deze cursus is:
‘de missionaire cultuur in de gemeente te versterken,
vernieuwende initiatieven te stimuleren
en theologische te begeleiden’
Heel wat, maar ik wilde graag weer eens wat meer
gestructureerd lezen over de huidige ontwikkelingen
op missionair gebied. Het lastige is denk ik dat binnen
de kerk vaak gedacht wordt dat missionair-zijn vooral gaat
over activiteiten ontwikkelen om mensen van buiten
de kerk te interesseren. Dat ook wel, maar het is veel meer
dan dat.
In maart, april en mei jl. volgde ik de 3 startmodules
en schreef me begin dit jaar ook direct in voor het
verdiepingsjaar. Niet wetende dat ik dan niet meer
in Roosendaal werkzaam zou zijn.
Tijdens de beroepingsprocedure is mijn wens om het
verdiepingsjaar toch te gaan doen, ter sprake geweest.
De kerkenraad heeft er vervolgens mee ingestemd
en daar ben ik blij mee!
Volgende week donderdag en vrijdag,
16 en 17 september a.s., begint het verdiepingsjaar
en zal ik verblijven in Conferentiecentrum
Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.
Daarna zal ik regelmatig op vrijdag een cursusdag
hebben.
U/jij hoort er zeker meer over.
Hartelijke groet, ds. Marjo den Bakker
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet
van ons allen gebracht naar dhr. en mevr. Martien en Ria
van As. Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
DANK U WEL Wat een verrassing om afgelopen zondag
het prachtige boeket bloemen te mogen ontvangen.
Onze dank hiervoor. Hartelijke groet, Martien en Ria van As

JARIG Deze week vieren onderstaande gemeenteleden
een kroonverjaardag. Hen, de jarige kinderen
en alle andere jarigen wensen we een mooie dag
en van harte gefeliciteerd.
14 sept: Dhr. Dirk van der Linden, 80 jaar
16 sept: Dhr. H.R. Appelo, 60 jaar
16 sept: Daan Zuidema, 7 jaar
16 sept: Mevr. E.L.A. Lodder, 30 jaar
17 sept: Luuk Bos, 7 jaar
17 sept: Mevr. E. Verhage, 20 jaar
18 sept: Marius van Hoorn, 11 jaar
MEELEVEN - KAARTJE STUREN
Ziek thuis: mevr. Jannie van ’t Hof.
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. 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.
Woongebouw Rembrandt:
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.
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Schipper – Stolk,
zijn woensdag 15 september 55 jaar getrouwd.
Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
Waar de liefde als weg
ons blijft aangezegd,
DANK U WEL Lieve mensen, Allemaal hartelijk bedankt
voor de vele sympathieke reacties vanwege ons
60-jarig huwelijksfeest in de vorm van brieven, telefoontjes,
bloemen, mailtjes en meer dan 60 kaarten....…
We hebben er van genoten.
Met hartelijke groet, Jan en Tine van Bellen
GEZOCHT voor een oudere dame in de Croonenburgh,
iemand om haar tuin op te knappen.
Inlichtingen: Truus Uijl.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 37
1.Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop.
Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje
of een serieus gesprek. Het koffiedrinken in de Huiskamer
vindt plaats onder de voorgeschreven
Corona-maatregelen van het RIVM.
De openingstijden op werkdagen zijn van 10.00–12.00 uur.
2. Zondag 12 september start de zondagse Lunch,
12.00 uur. Eerst wat met elkaar drinken,
daarna de bekende 4-gangen lunch van onze koks.
Kosten: € 7,50. Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
3. Woensdag 15 september zijn we de hele dag open
en gaan we om 12.30 uur met elkaar lunchen.
Op het menu staat: broodje saté; kosten: € 3,50.
En ‘s middags wordt er gekookt: zomer-zuurkool
met appel, ananas, rozijnen en banaan; toetje na.
Opgeven vóór 15.00 uur. We gaan 17.30 uur aan tafel.
Kosten € 5,-. Van harte welkom!
4. Donderdagmorgen 16 september
treft u mij ds. Lyonne Verschoor in de Huiskamer.
5. 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!
6. ‘Beij ons aan Tafel’; 3-gangen maaltijd.
Wilt u ook aanschuiven, 24 september zijn we er weer!
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
7. Bloemworkshop (groot) Donderdag 30 september
gaan we een stuk maken van droogbloemen.
Het bestaat uit: een stalenframe, touw, en gedroogde
geprepareerde materialen waardoor het lang mooi blijft.
Het heeft een diameter van 40 cm. De kosten zijn ± € 32,inclusief € 5,- voor het goede doel:
Stichting Droomdag HOME - Stichting Droomdag
Opgeven kan tot maandag 20 september per mail of
telefoon 0648378971. Om te zorgen dat men voldoende
afstand kan houden, wordt er gewerkt met 3 tijdvakken,
waarin per tijdvak maximaal 20 mensen
kunnen deelnemen.
De tijdvakken zijn: donderdag 30 september: 10.00 uur;
13.30 uur en 19.00 uur. De workshop zal plaatsvinden
in de Huiskamer van De Open Hof.
8. Bloemworkshop (klein) Wilt u mee doen;
donderdag 7 oktober is de volgende keer.
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
DIENST ZONDAG19 SEPTEMBER Eerste zondag van de herfst
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur

De Baan

Tienerdienst

10.00 uur

De Open Hof

ds. Marjo den Bakker

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

