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Weekbrief nr. 34 en 35 Zondag 18 en 25 augustus 2019
Negende en tiende zondag van de zomer
Liturgisch kleur: groen
BIJ DE VIERING ……. vertrekken en thuiskomen
Vandaag staan we stil bij een woord van Jezus:
De vossen hebben holen…. maar de Mensenzoon
kan zijn hoofd nergens te ruste leggen. Wat betekent dat?
Volgende week horen we over de hereniging tussen
de broers Jacob en Ezau, ergens halverwege naar huis.
De kinderen houden zich deze twee zondagen
aan het leesrooster in Kind op Zondag.
Orde van dienst
Bij de kaarsen: Kom bij ons, o Heer
Wij komen hier ter ere van uw Naam, NL 274
Uit de Bijbel: 1 Koningen 19: 19-21 en Lucas 9: 57-62
Wil je opstaan en Mij volgen?
Luisteren of meezingen: I will follow Him
Slotlied: Wonen overal nergens thuis, NL 419
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Marc Bijl
en mevr. Letta Krau; diaken: mevr. Siska Wijma;
kinderdienst: mevr. Karin Robbemond;
muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers en kosters:
dhr. Anton van Driel en mevr. Janneke Hempel.
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de
1e rondgang bestemd voor Project Casa Nadar –
‘Erwin en Ruth - Roemenië
Wij, Erwin en Ruth Zijlstra
wonen alweer meer dan
een jaar in Nederland.
Wat vliegt de tijd en wat is
er veel gebeurd. Nathan, ons wondertje, is alweer bijna
16 maanden en het gaat heel goed met hem.
Hij loopt al en is een vrolijk ventje, ondanks zijn
hartafwijking. De controles blijven goed, waarvoor we erg
dankbaar zijn. Hij moet rond zijn 2e jaar weer een
hartoperatie ondergaan, maar daar denken we nog maar
niet aan. Rebecca is 5 jaar en is een blije kleuter.
Met onszelf gaat het wisselend, we zijn beiden flink
overspannen geweest en weer aan het opkrabbelen.
Het blijft nog erg wennen aan ons nieuwe leven.
We zijn nog steeds betrokken bij Roemenië via de Stichting
'Casa Nadar'. Deze club mensen bezoekt het gezin,
zorgt voor de financiën en staat Adriana (juf en vriendin)
met hulp van ons bij met raad en daad. Het gezin woont
ondertussen ook alweer bijna een jaar in hun nieuwe huisje
in het dorp Nadar. Moeder Magda, Loti (jongetje) en de
meiden Brigi en Madalena. Het had nog veel voeten
in aarde om alles klaar te krijgen voor de winter,
maar dat is gelukt. Langzamerhand zijn ze gewend aan de
nieuwe situatie. Juf Adriana is hun begeleidster;

via haar krijgt de moeder geld om boodschappen
te halen en samen betalen ze de rekeningen.
We hebben Magda gemotiveerd om werk te gaan
zoeken. Na een maandje gaf ze het echter weer op.
Na enkele tijd thuis te zijn geweest is het weer gelukt
om een baan te vinden. Nu hopen we dat ze het ook blijft
volhouden. Ze werkt in een metaalfabriek en heeft
wisselende diensten. Ondertussen zijn de kinderen ook
alweer ouder, Brigi is 17 jaar, Loti 12 en Magdalena alweer
13 jaar. Ze moeten naast school meewerken in en rondom
huis. Ze hebben 2 varkentjes om te onderhouden dus:
werk aan de winkel. Voeren, het hok schoonmaken,
het hoort er allemaal bij. Het idee is dat het varken dan
geslacht kan worden voor het vlees, zoals de gewoonte is.
In de grote tuin is door de man van Adriana mais
ingezaaid, ook hiervoor zullen ze aan het werk moeten.
We zijn jullie als kerk dankbaar dat jullie dit gezin niet zijn
vergeten. Met jullie financiële hulp lukt het ze om niet terug
te vallen in armoede. Ontvang de hartelijke groeten,
namens stichting Casa Nadar,
Erwin en Ruth Zijlstra. Via www.casanadar.nl
kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief!
De 2e rondgang is voor het kerkenwerk.
AFSCHEIDSCADEAU GERTJAN EN KARIN ROBBEMOND (1)
In het kerkmagaZIN heeft u al het e.e.a. kunnen lezen over
het afscheid van Gertjan en Karin. Bij dit afscheid hoort
uiteraard een passend cadeau. We willen u/jullie in de
gelegenheid stellen bij te dragen aan dit cadeau door
een bijdrage over te maken op rekening
NL26RABO0373709935 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
De Open Hof in Oud-Beijerland o.v.v. afscheid Gertjan en
Karin. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om uw
bijdrage in een bus te stoppen. Er staat iedere zondag
op de regiedesk in de kerk een duidelijk herkenbare bus.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd
om elkaar te ontmoeten in de Omloop.
Daar is koffie, thee en limonade.
AFSCHEID GERTJAN EN KARIN ROBBEMOND (2)
Het is vakantieperiode en daarom willen wij u nog even
herinneren aan het briefje dat u allemaal (behalve Gertjan
en Karin) heeft ontvangen bij het laatste kerkmagaZIN.
We nemen aan dat u niet wilt dat uw naam ontbreekt.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba:
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl , tel. nr. 06 12200685
of met ds. Lyonne Verschoor.
AFSCHEID GERTJAN EN KARIN ROBBEMOND (3)
Zondag 8 september is het zover en neemt
ds. Gertjan Robbemond officieel afscheid als predikant
van onze gemeente. Tijdens de dienst op deze zondag
besteden we daar uiteraard aandacht aan;
hiervoor zijn ook andere gemeenten en instanties
uitgenodigd. Na afloop van de dienst is er zoals
gebruikelijk koffie/thee/limonade en iets lekkers.
Daarna willen we, mede op verzoek van Gertjan op een
informele en gezellige manier afscheid nemen van
Gertjan en Karin en hen als gemeente uitzwaaien.
Het programma blijft voor Gertjan en Karin nog geheim
dus daar kunnen we ook niet over communiceren.
Wat we wel kunnen vertellen is dat er gezorgd wordt
voor een drankje en een hapje en iets te eten.
Het programma duurt tot ca. 14.30 uur en dan zwaaien we
Gertjan en Karin definitief uit.
We hopen van harte dat u met velen aanwezig kunt zijn.

BEVESTIGING EN INTREDE DS. GERTJAN ROBBEMOND
IN WOERDEN Zondag 15 september wordt ds. Gertjan
Robbemond bevestigd en doet intrede als predikant
van de Gereformeerde Kerk in Woerden-Zegveld in het
bijzonder rondom de gemeente van de Opstandingskerk.
De dienst begint om 15.00 uur in de Opstandingskerk,
Wilhelminaweg 8 te Woerden. De bevestiging zal worden
geleid ds. Joost Schelling. De uitnodigingskaart hangt na
25 augustus op het mededelingenbord in de Omloop.
AFWEZIG Vanwege een korte stedentrip ben ik niet
aanwezig op donderdag en vrijdag 29 en 30 augustus.
Gertjan is dan weer terug van zijn reis naar Myanmar
en zal -indien nodig- waarnemen. Lyonne Verschoor
KERK OP DE JAARMARKT Zaterdag 14 september is de
jaarmarkt. Dit jaar is De Open Hof met een eigen kraam
aanwezig. We laten daar graag zien wat wij te bieden
hebben. Wie wil meehelpen?
We zoeken mensen om op te bouwen (tussen 8 en 10 uur)
en om af te breken (om 17 uur).
En we zoeken mensen die twee uurtjes bij de kraam willen
staan. Op zondag 1 september komen we met alle
medewerkers na de dienst even bij elkaar
om alles door te nemen.
Opgeven kan via de intekenlijst die z.s.m. op het prikbord
komt te hangen of met een mailtje naar Lyonne Verschoor
ZOMEREDITIES WEEKBRIEF Dit is de laatste (14-daagse)
zomereditie. Vanaf 1 september verschijnt weer de
wekelijkse editie.
REKENINGNUMMERS Let op! Per 1 november moeten alle
oude rekeningnummers bij de SKG worden gewijzigd in de
eerder dit jaar doorgegeven nieuwe rekeningnummers.
Nieuwe rekeningnummers NL04 RABO 0373 7099 43
(was NL47FVLB0225355973) voor de actie Kerkbalans
(vrijwillige bijdragen) NL26 RABO 0373 7099 35
(was NL62FVLB0635805286) voor collectebonnen,
Solidariteitskas, abonnement kerkmagaZIN
NL89 RABO 0373 7119 05 (was NL56FVLB0227117816)
voor diaconale bijdragen en giften unquote.
Dank voor de te nemen moeite!
STILTECENTRUM Ons Stiltecentrum is elke dag geopend,
voor een moment van bezinning of gebed.
U bereikt het Stiltecentrum via de hoofdingang van de
kerk. Het Stiltecentrum sluit gelijktijdig met de Huiskamer.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor alle meegebrachte
producten voor de Voedselbank. In augustus willen we
steeds de volgende 5 producten inzamelen:
een pak koffie, een pak vruchtensap, een blikje vlees,
een tube tandpasta of een blik groente.
GEBOREN Zaterdag 3 augustus is Eden Elias geboren.
Hij is de zoon van Bart de Ruiter en Nathalie Vrijenhoek
en broertje voor Liam. Onze hartelijke gelukwens
met dit grote geschenk in jullie leven!
Vol verlangen verwacht in de moederschoot geweven
in Zijn handpalmen gegrift dit pasgeboren leven!
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet
van ons allen gebracht naar Familie Vliem-van Mourik;
dhr. Klaas Moet; mevr. Janny Kleinjan en naar
mevr. Riet de Vroed. Denkt u aan het tekenen
van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal.

DANK U WEL (1) Lieve mensen van De Open Hof.
Hartelijk dank voor alle goede wensen, vele kaarten en
prachtige bloemen die we van u mochten ontvangen.
Met vriendelijke groet, Wilma Sijbrandij en Len Molendijk
DANK U WEL (2) Hartelijk dank voor de bloemen die ik
vanuit de kerk kreeg. Ze zijn prachtig. Janny Kleinjan
DANK U WEL (3) Beste allen, Hartelijk bedankt voor de
prachtige bos bloemen die ik mocht ontvangen ter ere
van mijn 90e verjaardag. Ook de kaart met de vele namen
waardeer ik zeer. Hartelijke groet, Riet de Vroed
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Mevr. Aty Bijl
heeft een nieuwe schouder gekregen.
Zij verblijft nu in het Zorgpension van het
Oude Havenziekenhuis, Haringvliet 2, 3011 PD Rotterdam.
Dhr. J.D. Huzingh verblijft tijdelijk in Alerimus, Locatie
De Open Waard, Zoomwijckplein 11, 3262 DA.
Dhr. Ben Middelkoop:
Kwintes, Tiendweg West 12V, 2941 EP Lekkerkerk.
Mevr. Daniëlle Stomp:
Delta Psychiatrisch Centrum, MFC Zuid Hollandse Eilanden,
Goudesteinstraat 1, 3223 DA Hellevoetsluis.
Mevr. C. Noordijk: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie,
woning De Dijk, Gravinnelaan 11, 3261 AV.
Dhr. Gerrit Keijzer en mevr. L.A. van der Waal:
Zorgwaard, locatie Gravin Sophie, woning De Kreek,
Gravinnelaan 9, 3261 AV.
Mevr. L. Reedijk - Prins: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie,
woning De Hoeve, Gravinnelaan 3, 3261 AV.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,
GEDENKWAARDIG
Dhr. en mevr. Van der Marel – Van der Ree,
zijn woensdag 21 augustus 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. De Ruijter – Sanderson,
zijn woensdag 28 augustus 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Arie en Thea van de Wetering – van ’t Hoff,
zijn vrijdag 30 augustus 40 jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen
met dit jubileum.
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
DANK JULLIE WEL Bij terugkeer uit Frankrijk werden we
verrast door een overweldigende hoeveelheid
felicitatiekaarten vanwege ons 45-jarig huwelijksjubileum.
We waren en zijn nog steeds onder de indruk van de
prachtige, soms zelfgemaakte, kaarten met mooie, lieve
en ontroerende teksten. Daarnaast ontvingen we vele
felicitaties via de mail, WhatsApp en Facebook.
Wat is omzien naar elkaar toch een warm gebaar,
ook in goede tijden. Allemaal heel erg hartelijk dank!
We zijn nog even buiten beeld in Oud-Beijerland,
maar we komen er weer aan! Hugo en Cobi Crucq

NIEUWE AMBTSDRAGER De kerkenraad is blij en dankbaar
dat er in september weer een vacature in de kerkenraad
ingevuld kan worden. Door de kerkenraad is verkozen:
Nico den Boer in het ambt van ouderling-kerkrentmeester
Conform Ordonnantie 3.6.6 kunnen eventuele bezwaren
door stemgerechtigde leden van de gemeente tot en met
vrijdag 23 augustus 12.00 uur schriftelijk en ondertekend
worden ingediend bij de scriba, Cobi Crucq.
De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 15 september.
MUZIKANTEN GEZOCHT! Leo Lommers, onze kerkmusicus,
zoekt een violist en een cellist. Wie kent iemand
van binnen onze gemeente die redelijk goed deze
instrumenten kan bespelen en zin heeft om in kerkdiensten
mee te musiceren? Musici van buiten De Open Hof
zijn natuurlijk ook welkom. Graag via de mail namen
en emailadressen aan Leo doorgeven.
KOGmiddag 27 Augustus is de eerste Kogmiddag van het
nieuwe seizoen. We beginnen met een gezellige muzikale
middag, met liederen om mee te zingen.
De Huiskamer is om 14.15 uur open, dan staat de thee
klaar. 14.30 Beginnen we. Ds. Lyonne Verschoor
zal aanwezig zijn. Voor vervoer kunt u bellen naar
mevr. Gerrie de Jong, maandag voor 10 .00 uur
en na 17 .00 uur. We zien u graag komen.
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 34 en 35
1.De Huiskamer is elke ochtend open van
maandag t/m vrijdag van 9.30–11.30 uur.
Tevens is de Huiskamer open op maandagmiddag
van 14.00 tot 16.30 uur.
Woensdag is de Huiskamer de hele dag open
van 9.30–19.00 uur.
2. Workshop Woensdag 21 en 28 augustus. Creatieve
activiteit voor de komende 2 weken wordt verzorgd
door Mirjam. Wilt u een keer meedoen, kom gezellig
binnenlopen, iedere week wordt er iets leuks gemaakt.
De activiteit is van 10.30 uur tot 12.15 uur, inclusief
een kopje koffie of thee. De totale kosten zijn € 2,-.
3. Woensdagmiddag 21 en 28 augustus om 12.30 uur
kunt u lunchen in de Huiskamer. We serveren steeds
een broodmaaltijd met elke week iets extra’s.
21 Augustus, broodje knakworst; 28 augustus,
groenten soep.
Om 17.30 uur serveren we de warme maaltijd.
Op 21 augustus vindt de jaarlijkse BBQ plaats.
Inloop vanaf 16.00 uur, de bbq begint om 17.00 uur.
Aanmelden kan nog tot 20 augustus via de Huiskamer
of via de mail. De kosten zijn € 5,-.
28 Augustus eten we hachee met aardappelpuree
en uiteraard een dessert. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936.
4. Gezond natuurwandelen
Vrijdagmorgen 23 en 30 augustus; 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. Vrijdag 30 augustus is er de gezamenlijke maaltijd
van Beij ons aan tafel. Vrijwilligers koken een lekker
drie gangen menu. Iedereen is welkom.
Laat u verrassen en eet mee! Om 10.30 uur staat de
koffie klaar, en na een drankje start om 12.15 uur
de maaltijd. Aanmelden via 0887308900
of M.Groothand@welzijnhoekschewaard.nl

6. Bloemworkshop Donderdagmiddag 12 september
starten we weer met de bloemworkshop. U kunt o.l.v.
Hetty Verhorst een boeketje schikken of een bloemstukje
maken. Deze keer starten we om 14.00 uur.
Kosten bedragen € 7,50. Aanmelden kan via de
opgavelijst in de Huiskamer of via het mailadres van de
Huiskamer. huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl.
7. Welkom Voel u welkom om een kopje koffie of thee
te komen drinken. De Huiskamer staat open voor
gezellig samenzijn, een praatje, en om te zien naar elkaar.
Wilt u ook meedoen om deze Huiskameractiviteiten
te ondersteunen? We zijn nog op zoek naar
gastvrouwen/heren om ons team te komen versterken.
Kom eens langs en maak een praatje met de aanwezige
gastvrouw/heer.

DIENST ZONDAG 25 AUGUSTUS
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; taakdrager Eredienst:
dhr. Jaap van de Griend; ouderling: mevr. Marijke
Schipper; diaken: mevr. Siska Wijma; kinderdienst:
mevr. Karin Robbemond; muzikale begeleiding:
dhr. Leo Lommers en kosters: dhr. Jaap van Driel
en dhr. Bas van de Merwe.
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor Stichting Twarne.
Uit eigen ondervinding, gezien dat
dolfijntherapie een zeer positief effect heeft
op kinderen met een beperking,
was de reden van de families Van Schaik
en Van de Merwe, samen met een aantal
fijne mensen om hen heen, om in 2012
de Stichting Twarne op te richten.
Om op deze manier, via een stichting,
ook andere kinderen en hun ouders,
die dit anders niet kunnen bekostigen,
te kunnen helpen om deel te kunnen nemen aan deze
dolfijntherapie. De doelgroep betreft kinderen
van 6 tot 16 jaar woonachtig in de Hoeksche Waard.
Wij willen hen steunen om hun dit mogelijk te maken.
U kunt ook donor worden van de Stichting Twarne.
En wilt u in aanmerking komen voor hulp van de stichting,
kijk dan op de website: www.stichtingtwarne.nl
De 2e rondgang is voor het kerkenwerk.
DIENST ZONDAG 1 SEPTEMBER Elfde zondag van de zomer
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur

De Open Hof

ds. Lyonne Verschoor

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

