Arabische gezinnen waar honger wordt geleden, ontvangen
eenmaal per 2 weken hulp in de vorm van voedselpakketten.
Hun motto is; "kinderen zijn kinderen die moeten allemaal
gelijke kansen hebben". Zie ook: www.jaffaproject.nl
en
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Liturgisch kleur: wit
toeval
Deze week appte ik iemand met een vraag en hij
antwoordde dat hij mij precies hetzelfde wilde vragen.
Toevallig hè! Dat hebt u vast ook wel eens. Ik maakte ook
kennis met een aanstaand bruidspaar. Het verhaal van hun
eerste ontmoeting was met toevalligheden omgeven en nu
zijn ze samen. Ooit vertelde iemand mij dat zij van haar man
een broche had gekregen van een vlinder die ze bijna altijd
op haar kleding droeg. Op de dag dat hij begraven werd
landde een vlinder op de kist. Het was in januari, geen tijd
voor vlinders. Is dat ook toeval?
Je zou het knipoogjes van God kunnen noemen. Toevallig of
niet maar voor jou is het even betekenisvol. Het helpt je
verder; het troost of geeft je de bevestiging dat je op de
goede weg zit. Mijn oma zei dan altijd: ‘alsof het zo heeft
moeten wezen’. Soms lijkt het wel of alles meewerkt. Of tegen,
dat kan natuurlijk ook.
Bij toeval kwam Ruth, toen zij aren ging rapen, terecht op het
land van Boaz. Wat volgt is een prachtige liefdesgeschiedenis
die zelfs in het geslachtsregister van Jezus voorkomt. Dat kon
alleen gebeuren omdat Naomi het geluk dat hen was
toegevallen met beide handen aangreep en zelf initiatief
nam. Toeval kan dingen in beweging zetten. En op die manier
kan het voor mij een handreiking zijn van God. Want ik geloof
dat Hij mij in beweging wil hebben; beweging die zich uit in
groei en zelfinzicht maar ook in mijn omgang met anderen. En
zo is toeval weer logisch, aldus Cruyff.
Een hartelijke groet voor jullie allemaal, ds. Lyonne Verschoor
BIJ DEZE DIENST
Deze derde Paaszondag heet ‘Misericordia Domini’. Dat komt
van Psalm 33: 5: ‘Overal op aarde zie je zijn goedheid.’ We
zingen hierbij lied 650: Gods goedheid is te groot voor het
geluk alleen. Wat betekent die goedheid van God voor ons?
Wat zegt het over Hem? En hoe kunnen we erin betrokken
raken? De kinderen hebben een ander verhaal. Lees
daarvoor hieronder. Met de tieners kijken we naar een kort
filmpje over RAK: Random Acts of Kindness.
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; Taakdrager eredienst:
dhr. Hugo Crucq; Taakdrager diaconie: mevr. Sjaan de Geus;
kinderdienst: ; muzikale leiding: dhr Anton van Driel en
koster: dhr. Wim Spek
COLLECTE

Stichting Jaffa-Project: Dit is een
kleine organisatie van vrijwilligers
die zich sinds 1987 inzet voor de
kinderen in Jaffa. In het Jaffa
Institute krijgen Joodse en
Arabische kansarme kinderen uit de verpauperde
sloppenwijken hulp in velerlei vorm. O.a. worden kinderen met
gedragsproblemen, kinderen die opeens op straat staan,
vastgelopen jongeren hulp geboden, een kans gegeven om
iets van hun leven te maken door opvang te geven en
onderwijs te kunnen volgen. Ook honderden Joodse en

Open House Ramle: Bij de gespannen sfeer
tussen de Palestijnen en Israel is het werk van
organisaties als Open House van zéér groot
belang. Open House wil n.l. een
ontmoetingsplaats zijn voor Joden én
Arabieren. Tal van activiteiten worden
ontplooid teneinde de negatieve
beeldvorming over elkaar te doorbreken en
weg te nemen. Tijdens de zomerkampen ontmoeten de
Joodse en Arabische kinderen elkaar, tekenen samen, gaan
met elkaar zwemmen, eten gezamenlijk. Zo ontdekken ze veel
over zichzelf en over elkaar. Zo ontdekken ze ook dat er van
alles is wat ze gemeenschappelijk hebben en dat een
verschillende achtergrond daarin helemaal geen rol speelt.
Zie ook: www.friendsofopenhouse.org
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Na afloop van de dienst staan bij beide uitgangen de 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.
BIJBELBASICS: Zwaarden worden gereedschap.
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit
het boek Jesaja, waarin wordt verteld wat de profeet Jesaja
namens God aan zijn volk verkondigt. We lezen: Jesaja 2:1-5
centraal: over de tijd die eens zal komen waarin de mensen
zullen leven zoals God het wil, en er vrede zal heersen op
aarde.
VOORGENOMEN BESLUIT KERKENRAAD
Namens de kerkenraden van De Open Hof en de
Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam mag ik u/jullie
vertellen dat de beroepingscommissie besloten heeft om een
kandidaat voor te dragen.
En ik vind het heel fijn om u/jullie mee te delen dat beide
kerkenraden unaniem de voordracht van de commissie
hebben overgenomen en er een voorgenomen
kerkenraadsbesluit is om ds. Marjo den Bakker uit Roosendaal
te beroepen.
Voordat we dit voorgenomen besluit bekrachtigen willen we
eerst ds. den Bakker en u/jullie de gelegenheid geven om met
elkaar kennis te maken.
Dit gaan we doen op een gemeentevergadering op dinsdag
20 april.
Er zijn 2 bijeenkomsten:
Van 16.00 – 17.30 uur, specifiek voor de oudere
gemeenteleden, deels op uitnodiging en deels voor iedereen
die dit wil.

Aanmelding graag uiterlijk maandag 19 april bij
ondergetekende (wegens persoonlijke omstandigheden niet
bij de scriba) via tel: 06 23 666 973 of via de mail
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl
En in de avond van 19.30 – 21.00 uur, hiervoor zijn de
uitnodigingen reeds verzonden.
Beide bijeenkomsten zijn via de livestream te volgen.
Vragen zo mogelijk vooraf indienen bij de voorzitter via de
mail. Of tijdens de bijeenkomst, voorkeur via WhatsApp, bij:
Nico den Boer: 06 38 58 35 96 of bij Arjan van Dijk: 06 46 87 38
42. Via de Mentimeter kunt u, kun jij een groet of een wens
achterlaten. De code komt in beeld tijdens de livestream.
Na deze gemeentevergaderingen zullen de kerkenraden een
definitief besluit nemen.
Ina in ’t Veld-Rentier, voorzitter Kerkenraad De Open Hof.
JARIGEN
Alle jarigen wensen we een hele fijne dag toe. Hieronder
noemen we de jarige kinderen en de mensen met een
kroonverjaardag.
19 april: Mevr. M. Haak – Nuis, 65 jaar
21 april: Mevr. A. Blom - van Huizen, 90 jaar
21 april: Mevr. J. Bessels - van Ouwerkerk, 60 jaar
22 april: Mevr. J. de Groot – Noom, 75 jaar
23 april: Mevr. A.M. Hoff - van Straten, 65 jaar
24 april: Mevr. H.C.M. Verrij - van Aalsburg, 90 jaar
24 april: Dhr. B. Vermaat, 45 jaar
25 april: Daniel Keus, 7 jaar
VOEDSELBANK
Hartelijk dank voor de producten voor de Voedselbank.
In de maand april a.u.b. rijst of bami, hagelslag, blikje vlees,
knakworstjes of tandpasta.
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.
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Voedselbank.
KUNST IN DE KERK “Tuinfoto’s”
Genieten van kleine dingen, als je goed kijkt is er zoveel moois
te zien. Vindt u, vind jij het ook zo leuk om foto’s te maken van
een mooie bos bloemen of een gezellig plekje in de tuin?
Of heeft u vorig seizoen mooie foto’s gemaakt van de
tuin/balkon of park?
De komende periode kunnen deze foto’s gestuurd worden
naar jannekehempel@gmail.com. Wij maken er dan een
mooie (digitale) expositie van. We zamelen de foto’s in tot 8
mei, dus u heeft nog even de tijd.
Hartelijke groet,
Commissie Kunst in de kerk
Open Kerk
Woensdag is de kerk open van 19-20 uur. U kunt binnenlopen
om een kaarsje aan te steken, even stil te zijn. Om plmn 19.15
uur is er een kort meditatief moment met muziek, een
Bijbellezing en gebed. We gebruiken de ingang aan de W.
van Vlietstraat. Welkom!
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst van 11 april zijn met een
meelevende groet van ons allen gegaan naar Anna Nijdam
en Marten Eppinga.
MEELEVEN- KAARTJE STUREN
Paul de Vries wordt van 20 t/m 22 april voor een ingreep in het
Ikazia ziekenhuis opgenomen.
Thuis ziek: Mevr. Anneke van Belle, Nieuw-Beijerland; mevr.
Janny Kleinjan, en mevr. N. Verbaas,
Familie Siwonia - Braun, Naundorfer Strasse 7, 03096 Burg,
Bundesrepublik Deutschland.
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf, Poortugaal,
Dhr. Ben Middelkoop: Lekkerkerk.

Mevr. Daniëlle Stomp, Strijen.
Dhr. Ab van Eijken; mevr. M van der Meyde – Boer en mevr. L.
Reedijk - Prins: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie..
Mevr C. Noordijk: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie..
Mevr. Jo van der Sluijs (1840095): Zorgwaard Gravin Sophie.
Revalidatieafdeling Zorgwaard, locatie Rembrandt,: dhr. Henk
van Kasteel en mevr. Frieda van Wattum.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton: Zorgwaard, locatie
Rembrandt.
Mevr. Riek Bakker; mevr. Anneke Brussaard en
dhr. J.D. Huizingh: Zorgwaard, locatie Rembrandt.
Mevr. K.C. van Nederpelt – Zevenbergen: Zorgwaard,
Locatie Rembrandt
Mevr. E. van der Kaaden en mevr. Kora Koekendorp,
Zorgwaard, locatie Rembrandt.
Dhr. en mevr. Barendregt - Troost,
Heer, raak ons aan met uw adem
Geef ons een vergezicht
Draag ons op uw vleugels
Zegen ons met uw licht! (lb695)
DANK U WEL
Hartelijke dank voor het mooie boeket en de post ter ere van
mijn kroonjaar.
Sientje Struik
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 16
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. Bij inloop een mond/neus masker dragen,
als u zit mag dit af, we geven elkaar voldoende ruimte.
De komende week treft u ds. Frits Renes
donderdagmorgen in de Huiskamer.
De openingstijden zijn op werkdagen van 10.00–12.00 uur
DIENST ZONDAG 25 april 4de zondag van Pasen
10.00u mw. Rianne Fortuin uit Brielle, liturgische kleur wit
een gezegende zondag
en een goede week gewenst!

