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Van harte welkom in de kerk! Nu we vanaf 20 september
weer voorzichtig gaan zingen zijn we verplicht om
een duidelijke registratie bij te houden wie onze kerkdiensten
bezoeken. Daarom is het extra belangrijk dat u zich van
tevoren aanmeldt via onderstaande link. Dit kan tot zaterdag
12.00 uur. https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/formulier
Telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685.
Weekbrief nr. 38 Zondag 13 september 2020
Veertiende zondag van de zomer Liturgische kleur: rood
SAMENZANG IN CORONATIJD Sinds we weer met
gemeenteleden samenkomen binnen de 1,5 meter-kerk
wordt het zingen verzorgd door een zanggroep.
Daar zijn we nog steeds blij mee. Het liefst willen we
als gemeente zelf ook meezingen omdat het zoveel
meerwaarde en beleving geeft om met elkaar Gods loflied
te zingen. Tegelijkertijd weten we ook dat samenzang risico’s
met zich mee kan brengen. Vanuit de PKN is een rekenmodel
aangeleverd op basis waarvan we kunnen berekenen
wat de mogelijkheden zijn voor De Open Hof.
Daarbij wordt gekeken naar de grootte van het gebouw,
het aantal kerkgangers, de duur van het zingen en het
ventilatiesysteem. We zijn gezegend met een nieuw,
modern gebouw dat beschikt over een goed
ventilatiesysteem, maar de grootte van het gebouw
levert dan weer een beperking op.
Dat betekent dat we op beperkte schaal kunnen zingen.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september jl.
hebben we uitgebreid en zeer zorgvuldig met elkaar
gesproken, waarbij diverse scenario’s de revue zijn
gepasseerd. We willen graag heel voorzichtig en zorgvuldig
een stapje vooruit zetten, maar dan wel zodanig dat de
risico’s op besmetting zo laag mogelijk blijven.
We hebben besloten om met ingang van zondag
20 september voorzichtig te starten met samenzang.
Voorlopig zal dat beperkt blijven tot één of twee liederen.
De zanggroep blijft de overige liederen zingen.
In oktober zal de kerkenraad evalueren wat de ervaringen
en reacties zijn. Gedurende deze periode houden we het
verloop van eventuele besmettingen in onze directe
omgeving en de rest van de Hoeksche Waard
goed in de gaten. Uw reactie of vragen als gemeentelid
neemt de kerkenraad graag mee tijdens de evaluatie
in oktober. Deze kunt u sturen naar de scriba:
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl
of telefonisch. De Kerkenraad

CORONAMAATREGELEN BLIJVEN BELANGRIJK
Zo langzamerhand komen er gelukkig steeds meer bezoekers
naar de kerkdiensten; afgelopen zondag waren dat er zo’n
90. Ook keren met de kinderdienst en kinderoppas weer
gebruikelijke elementen terug. Het is daarom goed om weer
eens stil te staan bij de essentiële coronamaatregelen die nog
steeds belangrijk zijn om de kans op besmetting minimaal
te houden. De 1,5 m afstand maatregel blijft heel belangrijk.
Wij vragen u dan ook daar vooral alert op te zijn bij het
binnenkomen van het gebouw en het verlaten van de
kerkzaal. Blijf aan het einde van de dienst bij uw stoel
wachten tot u wordt uitgenodigd om de rij te verlaten.
We weten dat het deponeren van de gaven in de
collecteschalen wat stagnatie veroorzaakt.
Daarom ook gebruiken we beide uitgangen van de kerkzaal.
Houd afstand en wacht geduldig af tot u aan de beurt bent.
Als u elkaar wilt ontmoeten, doe dat dan buiten en niet
(achterin) de kerkzaal of in de Omloop. Nu het weer kouder
wordt doen we de jas weer aan. Het is ook belangrijk dat u
uw jas meeneemt naar uw zitplaats en dus niet in de
garderobe hangt. Dat is om te voorkomen bij het uitgaan dat
daar geen ophoping ontstaat. Met deze maatregelen hopen
we ervoor te zorgen dat we elkaar behoeden voor een
besmetting met corona.
LUSTRUM Zondag 13 september is het op de dag af 5 jaar
geleden dat ik werd bevestigd in De Open Hof.
Wat is de tijd omgevlogen. Terugbladerend in mijn agenda
kom ik namen tegen die mij toen onbekend waren,
maar nu zo vertrouwd zijn.
Weet u nog dat ik mijzelf had uitgenodigd om bij u
te komen eten? Zonder tomtom reed ik door Oud-Beijerland
en verdwaalde menigmaal. Een enkele keer meldde ik me
te laat. Zo ben ik aan veel tafels aangeschoven en leerde ik
u meteen kennen. Sindsdien hebben we zoveel gedeeld.
Het is fijn om af en toe herinneringen op te halen.
Terugkijkend ontdek je wat je hebt (af)geleerd en welke
rijkdom je om je heen hebt verzameld. Terugkijkend ontdek je
ook hoe je vooruit moet. In de Bijbel wordt Israël voortdurend
op het hart gedrukt om herinneringen op te halen,
om niet te vergeten hoe goed God voor hen is geweest.
Uit de herinnering wordt toch ook de dankbaarheid geboren.
‘Vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid’. (NL 103:1)
Een hartelijke groet voor u allen, ds. Lyonne Verschoor
WISSELING VAN DE WACHT Een aantal mensen legt vandaag
het ambt of hun taak neer:
Jan Uittenbroek (voorzitter diaconie), Arno Meijer (diaken),
Robert Andeweg (diaken), Letta Krau (ouderling),
Bas Schelling (kerkrentmeester) en Coby Kuit (secretaris
diaconie). Wij danken hen allen voor hun inzet en tijd
en voor de liefde waarmee zij klaar stonden
voor de gemeente en gemeenteleden.
Arjan van Dijk zal worden bevestigd in het ambt van diaken.
Hij heeft nog geen belijdenis gedaan. Ook dat vieren we
vandaag. Ina in ’t Veld heeft toegezegd haar periode
als voorzitter te willen verlengen. Daar zijn we blij mee.
Als taakdragers zullen worden voorgesteld: Harm Bakker
(penningmeester diaconie), Sjaan de Geus (taakdrager
diaconie) en Leo Brussaard (taakdrager college
van kerkrentmeesters). Piet Gootjes zal als notulist
aan de diaconie worden toegevoegd.
Wij bidden hen Gods onmisbare zegen toe.
BIJ DE VIERING ……. ‘Op twee gedachten hinken’
is een uitdrukking die zijn oorsprong vindt in de Bijbel.
Niet kunnen of willen kiezen betekent het.
Elia stelt de Israëlieten voor de keuze: willen zij Baäl vereren
of de God van hun voorouders? Hij krijgt van niemand
antwoord. Daarom daagt Elia de priesters van Baäl uit
voor een wedstrijd ‘wie heeft de machtigste God’.

ORDE VAN DIENST
Bij de kaarsen: Morning has broken. Lees de vertaling mee
in NL 216.
In de veelheid van geluiden
Kinderlied: Van A tot Z
Uit de Bijbel: 1 Koningen 18: 17-40
Grote God, wij loven U, NL 413: 1 en 2
Tienertalk: Keuzestress
Na de overweging: Apostolische Geloofsbelijdenis
O Geest der eeuwigheid, NL 672: 2, 3 en 6
Nu wij uiteengaan, NL 423
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; taakdrager Eredienst:
dhr. Jaap van de Griend; ouderling: mevr. Cobi Crucq;
diaken: dhr. Arjan van Dijk; kinderdienst; mevr. Anne-Marie
Schipper; muzikale leiding: dhr. René Strijder en kosters:
dhr. Arie Maaswinkel en dhr. Anton van Driel.
COLLECTE Beide uitgangen van de kerkzaal worden na afloop
van de dienst gebruikt, waar 2 collecte-schalen staan.
De 1e collecte is voor Stichting De Overbrugging.
De verschillen van inzicht rond het
bekostigen van de verleende zorg
zijn er nog.
Wel heeft De Overbrugging zijn draai
gevonden in 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; het hebben van dagbestedingen; in deze locatie
wonen enkele jongeren zelfstandig, met een lichte
begeleiding. Ook hopen zij dat het gebouw voor de mensen
in de omgeving een echt inloophuis wordt en dat het uitgroeit
tot een soort van ‘goodwill centrum’ zoals deze vroeger
werden opgezet door majoor Bosschart.
Ook de 2e handswinkel is een begrip geworden in de
‘Beijerlandse’ samenleving. Graag willen zij de mensen van
De Open Hof bedanken voor hun niet aflatende steun
en samenwerking. Mede door deze inzet en die van de
vrijwilligers, mocht Stichting De Overbrugging uitgroeien tot
een professionele instelling die voor veel jongeren echt tot
zegen en steun mag zijn. Uw hulp en bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld. Voor meer informatie: www.deoverbrugging.org
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.
FOTOTENTOONSTELLING Momenteel is er in de Omloop
een fototentoonstelling te zien van verschillende
monumenten en gedenkplaatsen in de Hoeksche Waard.
De foto’s zijn gemaakt door enkele leden van de commissie
Kunst in de Kerk. De foto’s zijn ook te bekijken via een
QR-code. Als u de camera van uw mobiele telefoon
hierop richt, kunt u de foto’s bekijken.

BAANBREKERS IN HET NIEUWE SEIZOEN
In het nieuwe seizoen starten de Baanbrekers
op woensdag 16 september om 19.00 in De Open Hof
met de eerste vergadering.
Wil je ook bij de Baanbrekers of weet u iemand
die bij de Baanbrekers zou willen?
Vanaf het nieuwe schooljaar kregen alle jongeren
die het huidige schooljaar naar de middelbare school
zijn gegaan een persoonlijke uitnodiging.
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!
DOOPDIENST Vanwege de Corona maatregelen was het
lange tijd niet mogelijk om te dopen, maar sinds predikanten
ook behoren tot de contactberoepen kan het weer.
Zondag 27 september a.s. hopen we dan ook
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.
JARIGEN Je zult maar jarig zijn in deze periode.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! Hieronder staan de jarige
kinderen en de mensen die een jubileumverjaardag vieren.
14 sept: mevr. Len Molendijk, 85 jaar
14 sept: Rosalie den Otter, 15 jaar
14 sept: mevr. A.H. Meeldijk – Gaanderse, 80 jaar
15 sept: mevr. M.T. Hofstede – Gelderblom, 85 jaar
16 sept: Daan Zuidema, 6 jaar
17 sept: dhr. D.T. Verhagen, 60 jaar
17 sept: Luuk Bos, 6 jaar
18 sept: Marius van Hoorn, 10 jaar
20 sept: dhr. C.A. Schot, 97 jaar
20 sept: Jolijn Keus, 4 jaar
MET HET OOG OP ZONDAG Een preek maken is doorgaans
een eenzame klus. Terwijl de kring van mensen die hem
uiteindelijk horen, er iets van vinden, er iets aan hebben,
veel groter is. Wie denkt eens mee over de betekenis
en impact van de Bijbeltekst voor de zondag?
Donderdag 17 september denken we na over
1 Koningen 19: 1-16, Elia ontmoet God. Maandag 12 oktober
denken we na over 2 Koningen 2: 1-14, Elisa volgt Elia op.
We komen samen van 20.00-21.30 uur. Vanwege de huidige
omstandigheden is het belangrijk dat u zich aanmeldt.
KIJK OP DE ZIEL Donderdagavond 24 september en 8 oktober
neem ik u graag mee door het boekje ‘Kijk op de ziel’
van Martine Oldhoff. De auteur gaat op zoek naar de
betekenis van de ziel in het christelijk geloof in onze tijd.
Wat zegt de Bijbel? Wat zegt het ons als we zingen:
‘Prijs de Heer, mijn ziel’? Wat is de ziel en hoe verhouden zich
lichaam en ziel? Op deze en andere vragen
gaan we samen in. We komen samen van 20.00-21.30 uur.
Vanwege de huidige omstandigheden is het belangrijk
dat u zich aanmeldt.

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet
van ons allen gegaan naar dhr. en mevr. Kees en Ina
Weeda. Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN- KAARTJE STUREN Mevr. Anneke van der Steen,
Hospice Hoeksche Waard, Dorpzicht 1,
3284 CA, Zuid-Beijerland
ZIek thuis: mevr. Anneke van der Wiel.
Erasmus MC: Dhr. Johan de Groot. Een kaartje naar hem
en zijn vrouw Magda kan naar hun huisadres.
Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11,
3262 DA. Dhr. Louis van der Biezen; mevr. T. Brussaard –
Groeneweg; dhr. en mevr. Fonkert – Van Dort;
mevr. M.E. Hage; mevr. M.T. Hofstede - Gelderblom;
mevr. Riet de Koning; dhr. en mevr. Polder;
dhr. en mevr. Van ’t Veer; mevr. Toos Vermaas
en mevr. Tineke van der Zee.
Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.
Mevr. S.A. Bouman – Deurloo; mevr. G.J. Hider – van Weert;
mevr. Annie Huijzers; mevr. Eef Leensma;
mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny Visser.
Meeleven via een kaart doen hen erg goed.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
DANK Na de aanvankelijke schrik en de ondergane bypass
operatie mag ik dankbaar terugkijken op de afgelopen
3 weken. Inmiddels rustig begonnen met revalideren.
Velen van u hebben gereageerd middels bloemen, fruit,
veel kaartjes, apps en telefoontjes. Daarvoor wil ik u,
mede namens Jannie, hartelijk bedanken. Leen van ‘t Hof
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. De Vos - Meeldijk,
zijn woensdag 16 september 55 jaar getrouwd.
Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
Dat de Eeuwige voor u uit mag gaan
als een licht op uw weg door het leven.
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 38
Beste mensen, alle activiteiten in de Huiskamer vinden plaats
onder de voorgeschreven corona maatregelen van het RIVM.
Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje
of een serieus gesprek.
De openingstijden zijn maandag, woensdag, donderdag
en vrijdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur.
UITBREIDING OPENINGSTIJDEN
We zijn heel blij dat de mogelijkheden voor onze
Pameijer-gasten voor wat betreft de inloop van de Huiskamer
weer hervat konden worden.
De openingstijden op maandagmiddag zijn van 13.00 uur
tot 17.00 uur en op woensdag zijn we er ook tot 17.00 uur.
De crea-workshop op woensdagmorgen
is ook weer begonnen. U kunt vanaf 10.00 uur inlopen
en Mirjam zal u hartelijk ontvangen.
Lunchen is dan ook weer mogelijk, dat is om 12.30 uur.
Wilt u meedoen, meldt u dan aan voor 11.00 uur via 612936.

BLOEMSCHIKKEN 2E DONDERDAGMIDDAG VAN DE MAAND
De eerste workshop donderdag jl. was echt weer als vanouds.
We hadden nu 15 tafels, voor ieder één, in een grote kring
opgesteld. De bloemstukjes waren prachtig met dank aan
leidster Hetty! De volgende keer is op 15 oktober.
Opgeven in de Huiskamer op de lijst of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
SAMEN WANDELEN OP DE VRIJDAGMORGEN
Iedere vrijdagmorgen wordt er om 10.00 uur gestart
en na afloop drinken we wat met elkaar.
Dit doen we binnen en buiten, zo dat we elkaar
de ruimte kunnen geven.
Wilt u meelopen? Stuur dan een berichtje via WhatsApp
of SMS naar Bianca den Ouden, u ontvangt dan
een bevestiging met locatie en tijd.
Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!
ZONDAGSE HUISKAMER LUNCH
Op 20 september willen we met een kleine groep
weer gaan lunchen.
U wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd.
Als u niet gebeld bent, dan zijn we vol en wordt u
voor oktober uitgenodigd.
We hopen dat we steeds een stapje vooruit kunnen maken.
DIENST ZONDAG 20 SEPTEMBER
Vijftiende zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen
10.00 uur
De Open Hof
ds. Lyonne Verschoor

STARTZONDAG

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door …….
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
tekst Eleanor Farjeon – ‘Morning has broken’
vertaling Andries Govaart
melodie Keltische volksmelodie - BUNESSAN

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

