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Weekbrief nr. 32 Zondag 2 augustus 2020
Achtste zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen
BIJ DE VIERING ……. De meeste mensen zullen mij,
Willem van der Vegt wel kennen. Jaap van de Griend
heeft mij ook al aangekondigd in het kerkmagaZin.
Ik ben als predikant verbonden aan De Open Hof,
maar voor 50% van de week werkzaam voor
Zorgwaard, en dan met name in locatie de Rembrandt
en locatie de Gravin.
Daarnaast werk ik als bijstand in het pastoraat voor
de Grote Kerk in Schiedam. Ds. Willem van der Vegt
We leven in een tijd met veel onrust.
Zelfs een teveel aan rust kan nog onrust geven.
Daarom is het thema vanmorgen: Rust vinden bij Jezus.
Uitgangspunt is de tekst: Komt allen tot Mij die vermoeid
en belast zijt, en ik zal u rust geven.
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Willem van der Vegt; ouderling:
dhr. Marco Uijl; taakdrager Eredienst:
mevr. Marijke Schipper; diaken: mevr. Siska Wijma;
muzikale leiding: dhr. Rico Sanders en kosters:
dhr. Arie Maaswinkel en mevr. Hannie Monster.
ORDE VAN DIENST
VOORBEREIDING
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken
zingen we daarbij Gez. 287: 1, 2 en 5
Bemoediging en drempelgebed
o:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
o:
Laten wij bidden:
………. door Jezus Christus onze Heer.
g:
AMEN.
Aanvangslied (staande): Psalm 84: 1, 2 en 4
Groet:
vg:
De Heer zij met u.
g:
Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)
Kyriegebed afgesloten met Gez. 301k
Gloria lied Gez. 273: 1, 2, 3 en 4
Zondagsgebed

Zingen: Gez. 315
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankzegging, voorbeden, stilgebed,
afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
Lied van de cantorij: (https://youtu.be/cwMUbhzmjnQ.)
Mededelingen door de diaken
Inzameling van de gaven
Er staan 2 collecte-schalen bij de uitgang
van de kerkzaal na afloop van de dienst.
Slotlied: Gez.103c
Wegzending en zegen (gezongen amen)
Het licht voor ons uit….
De voorganger en de ouderling van dienst
nemen een van de tafelkaarsen en dragen het licht
de kerk uit naar een van de uitgangen
en groeten daar de gemeenteleden.
IN MEMORIAM Woensdagmiddag 29 juli jl.
is de heer Klaas Moet op 97-jarige leeftijd overleden.
Klaas was een zeer trouw kerkganger. Hij woonde in de
Rembrandt. Al had hij een slecht gezichtsvermogen,
gewapend met een loep en een grote-letterliturgie
deed hij vol mee. Dat is hij gebleven, tot dat het
vorig jaar niet meer ging. Velen van ons kennen hem
als een man met een zeer brede belangstelling.
Hij wist overal over mee te praten. Iedereen die met hem
in contact kwam, werd door hem enthousiast
op verhalen getrakteerd. Hij was gezegend
met een groot gevoel voor humor en ook kon hij
alles goed relativeren. Tot zijn eigen verwondering
bereikte hij een zeer hoge leeftijd.
In een korte dienst in De Open Hof zullen we afscheid
van hem nemen op dinsdag 4 augustus a.s.
om 12.45 uur. De dienst is bij te wonen zonder
aanmelding. Ook kunt u de dienst volgen via
kerkdienstgemist. In aansluiting op deze plechtigheid
vindt de teraardebestelling plaats.
COLLECTE De 1e collecte is voor het ‘Armoedebeleid’
Al weer heel wat jaren
vragen de kerken
om aandacht voor het
proces van verarming
en verrijking in onze samenleving.

Bij veel mensen heeft dit de ogen geopend en meer
inzicht gegeven voor de problemen en de oorzaken
rondom de armoede. Toch wil die kloof in Nederland
maar niet kleiner worden en blijft hij bestaan
tussen arm en rijk. Veel mensen, voor het grootste deel
alleenstaande vrouwen of één ouder gezinnen,
leven op of onder de rand van het maatschappelijk
minimum. De voedselbanken zien niet voor niets
het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is
maar niet kleiner worden. Er gaan wel mensen uit
die weer op weg zijn geholpen, maar er komen steeds
weer nieuwe mensen bij. Nu met de gevolgen van de
Corona-crisis komen er ook meer mensen die zich
melden bij Voedselbanken. Ook bij diaconieën kloppen
er nog steeds mensen aan voor hulp. Reden genoeg
voor de kerken om onverkort aandacht te blijven
vragen voor dit onrecht, ook hier in onze eigen
gemeente en in onze Hoeksche Waard.
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.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
ZOMERKAARTEN ACTIE Ondanks de corona
beperkingen organiseert de diaconie ook dit jaar weer
de zomerkaarten actie voor mensen waarvan we
denken dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Gaat u de komende weken op vakantie,
stuur dan een vrolijk kaartje naar een gemeentelid.
Namen en adressen zijn beschikbaar via het bekende
strookje dat vanaf zondag 5 juli beschikbaar is
in De Open Hof. Als alternatief kunt u ook mailen naar
arjan.a.vandijk@gmail.com.
U krijgt dan drie adressen toegezonden.
De actie loopt tot 9 augustus.
VAKANTIE In verband met vakantie ben ik,
ds. Lyonne Verschoor niet beschikbaar
t/m dinsdag 4 augustus. Collega ds. Frits Renes
neemt waar nodig voor mij waar.

AANMELEN VOOR BIJWONEN KERKDIENST
De kerkenraad heeft op 7 juli besloten dat,
in ieder geval t/m 2 augustus, tijdens de eredienst
maximaal 100 gemeenteleden de dienst live
kunnen bijwonen. Er is dan geen gemeentezang,
maar voorzang door een zanggroep van maximaal
6 personen. We willen voorkomen dat we op
zondagmorgen gemeenteleden naar huis
moeten sturen op het moment dat het maximum
aantal bezoekers al bereikt is. Daarom werken we
met een systeem van aanmelden.
Indien u de dienst op zondag wilt bijwonen
kunt u zich in de voorafgaande week aanmelden
via het formulier op de website.
Dit kan tot vrijdagavond 18.00 uur.
Aanmelden betekent dat u van harte welkom bent,
u ontvangt verder geen bevestiging meer.
Indien we op het moment van uw aanmelding
het maximum al bereikt hebben dan krijgt u hiervan
een berichtje en komt u als eerste aan de beurt
voor de zondag daarop.
We zullen dit ook z.s.m. op de website vermelden.
Kent u gemeenteleden die geen internet hebben,
dan zou het fijn zijn als u hen aanmeldt
ingeval ze een kerkdienst willen bijwonen.
Ook dat is omzien naar elkaar.
Geen internet?
Indien u niet over internet en email beschikt,
dan willen wij u vriendelijk verzoeken om de hulp
in te roepen van familie of een ander gemeentelid
om u aan te melden via het formulier.
Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich
telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq.
LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN
Ook de kinderoppas start vanaf zondag 30 augustus
(mits de maatregelen niet veranderen).
Maar we willen de ouders met jonge kinderen
desondanks van harte uitnodigen om,
samen met hun kinderen, de kerkdiensten
in de zomervakantie bij te wonen.
Ook als is er geen oppasdienst, neem dan gewoon
wat speelgoed, kleurboekje een kleedje o.i.d. mee
en vraag om een plekje met iets meer ruimte
voor de kinderen. Zij horen er ook bij,
want ook Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hinderen’.
KINDERDIENST In deze zomervakantie
is er geen kinderdienst in onze Open Hof kerk.
Daarom hebben wij iets geregeld
waarmee de kinderen thuis of op een vakantieplekje
aan de slag kunnen gaan met Bijbelverhalen,
spelletjes en knutsels. De tasjes met materialen
zijn bij 45 kinderen thuis gebracht.
Zondag 30 augustus is er weer een kinderdienst
in de Open Hof (mits de maatregelen niet veranderen).
Fijne zomer en Gods zegen
op ieders (vakantie) wegen.

Anne-Marie, Elfride, Daniëlle, Hetty,
Joanne, Marjon, Nelleke en Sjaan.

JARIGEN Je zult maar jarig zijn in deze periode.
We noemen de jarige kinderen en de mensen
die een kroonverjaardag vieren. U en alle anderen
die een verjaardag vieren: Van Harte Gefeliciteerd!
3 augustus, dhr. J.H. ‘t Lam, 80 jaar
4 augustus, dhr. Kees Wisse, 75 jaar
4 augustus, mevr. Janny Ensering, 75 jaar
5 augustus, mevr. J. van Dijk, 50 jaar
7 aug, mevr. Marry Saarloos, 75 jaar
8 aug, Rik van Schaik, 20 jaar
8 aug, dhr. Henk van Kasteel, 93 jaar
8 aug, mevr. Riet Schipper, 80 jaar
9 aug, mevr. M. de Vroed - Meinster, 91 jaar
BLOEMENGROET De bloemen uit de dienst zijn
met een meelevende groet van ons allen gegaan
naar mevr. Sientje Struik.
HARTELIJK DANK Hartelijk dank voor de mooie bloemen
van afgelopen zondag uit de dienst
en ook voor de vakantie-kaarten. Groet, Sientje Struik
MEELEVEN- KAARTJE STUREN Dhr. Addie Moerkerken,
Zuidwester, Locatie Hoeve Dijkzigt.
Beneden Oostdijk 22, 3261 KX.
Thuis ziek: mevr. Iet Reiber en mevr. N. Verbaas.
Familie Siwonia - Braun.
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf,
Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.
Dhr. Ben Middelkoop:
Kwintes, Tiendweg West 12V, 2941 EP Lekkerkerk.
Mevr. Daniëlle Stomp, Gruttostraat 318, 3291 XG Strijen.
Mevr. Fia Strijder:
De Herbergier Piershil, Voorstraat 20a, 3265 BV Piershil.
Mevr. W. van der Ham - de Regt; mevr. W. de Man –
op de Hoek; mevr. P.J. Polderdijk – Holten en
mevr. Elly Verkerk: Alerimus, Locatie De Buitensluis,
Bernhardstraat 25, 3281 BC Numansdorp.
Mevr. Kitty Edel: Heemzicht Woonzorgcentrum,
Voorstraat 26, 3265 BV Piershil.
Mevr. Janie van der Heiden, Zorgwaard,
locatie Hoge Weide, Grote Weel 144, 3291 DA Strijen.
Mevr. Nel de Rooij: Zorgwaard, locatie Hoge Weide,
Grote Weel 216, 3291 DA Strijen.

Dhr. Jaap de Winter: Zorgwaard locatie 't Huys te
Hoecke, Zomerplein 17, 3297 SE Puttershoek.
Mevr. J.P. Brombacher - Le Grand en mevr. Gré
de Winter: Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke,
Schaduwrijk 23, 3297 SC Puttershoek.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Laat Uw barmhartigheid spreken,
want die is er voor altijd.

GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Vrij - Markus,
zijn woensdag 5 augustus 60 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Hans en Jozien Hagestein – Vogelezang,
zijn donderdag 6 augustus 50 jaar getrouwd.
Namens de gemeente feliciteren we hen
met dit jubileum.
Over onze harten, over onze huizen,
de zegen van God.
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 32
Beste mensen van De Open Hof, Wij zijn heel blij dat we
de afgelopen weken, zovelen van u in de Huiskamer
mochten ontvangen, voor een kopje koffie.
Deze aanstaande week zijn we ook weer open,
alleen gaan we niet bellen, maar vragen wij u
om spontaan op de koffie te komen.
De openingstijden zijn maandag, woensdag
en vrijdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur.
SAMEN WANDELEN OP DE VRIJDAGMORGEN
Ook het wandelen is weer van start gegaan.
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,
06-45653886, u ontvangt dan een bevestiging
met locatie en tijd.
Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!
DIENST ZONDAG 9 AUGUSTUS
Negende zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen
10.00 uur

De Open Hof ds. Lyonne Verschoor

Aandacht
ik leef in het ritme
van de wijzers van de klok
maar de tijd staat even stil
als k de tijd neem
voor jou
de tijd staat even stil
als ik luister
naar jouw woorden
de tijd staat even stil
als ik geniet van alles
om me heen

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

