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Weekbrief nr. 4 Zondag 23 januari 2022 Derde zondag van
Epifanie Liturgisch kleur: groen
BIJ DE VIERING:
Zoals we lazen in de brief van de kerkenraad, kunnen 50
mensen zich via het formulier op de website aanmelden
om aanwezig te zijn tijdens de dienst.
TOCH EEN BEETJE SAMEN:
DE MENTIMETER U/jullie kunnen voor de dienst laten weten
dat u/ jullie meekijken door aan te melden met de
Mentimeter. Ga naar www.menti.com en vul de code in.
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. Dan kunnen we
allemaal zien met wie we verbonden zijn.
BINNENKAMER
Komende zondag draait het om het verhaal van Noach,
te vinden in Genesis 6 t/m 9.
Wel veel om dat helemaal te lezen tijdens de dienst. Dat
gaan we dus niet doen, want dan wordt het een soort mini
marathon lezen. Wat overigens wel heel leuk is: om achter
elkaar de hele Bijbel te lezen, als een estafette waar
mensen elkaar aflossen. Maar een jaar ervoor uittrekken is
dan een beter idee.
Zondag lezen we twee stukjes uit het verhaal van Noach.
Rust of troost, betekent zijn naam. Ook in de kinderdienst
staan delen van het verhaal op het programma.
Het is een overbekend verhaal, aansprekend vanwege
alle dieren in de ark, het teken van de regenboog. Maar
er is een letterlijke en figuurlijke onderstroom.
Zondag lezen we vooral de delen waarin het stil is, waarin
God niks zegt. Daar waar je het moet uithouden met jezelf,
met de ander, met de gemeenschap……Daar waar je het
moet uithouden in de kleine ruimte. Dat deel blijft mij bezig
houden en vaak zoek ik dan juist nog een extra
‘binnenkamer’.
Zondag meer erover. Ds. Marjo den Bakker
TAAK- EN AMBTSDRAGERS:
voorganger: ds. Marjo den Bakker; ouderling: dhr. Marc Bijl
en taakdrager eredienst dhr. Hugo Crucq, diaken: mevr.
Willy Gerlof; lector: mevr. Nel Koudijs; organist: dhr. Anton
van Driel; koster: dhr. Arie Maaswinkel. Kinderdienst: Mevr.
Nelleke v. Dueren den Hollander.
Het zingen van de liederen wordt verzorgd door de dames
Rebecca van der Kolk, Ineke Wisse en Lies Oldenmenger
en de heren Paul de Vries en Kees Wisse.
De 1e collecte is voor Casa Nadar in Roemenie
Stichting Casa Nadar is
opgericht om het gezin
Varga in Roemenie te
ondersteunen, geholpen
door Juf Adriana die het
gezin aldaar begeleidt. Vorige keer konden we al melden
dat moeder Magda werkt in de metaalfabriek. Zij houdt dit
goed vol. Dochter Brigi is 19 jaar en heeft sinds enkele
weken een baan gevonden in een recyclingsbedrijf in

Oradea. Haar broertje Loti is 14 jaar en bezig met zijn
examenjaar op de basisschool (De basisschool is 2 jaar
langer dan bij ons in Nederland) . Magdalena is 16 jaar en
gaat naar de middelbare school. Zij hoopt dat ze over 2
jaar kan gaan studeren. Bij hun huis hebben ze een
varken, kippen en een moestuin. Magda kan met haar
salaris zichzelf en de kinderen voorzien van eten, drinken,
kleding en andere noodzakelijke kosten. De kosten voor
goede vervolgopleidingen kan zij niet betalen. Dat is de
reden dat de stichting doorgaat met financiële
ondersteuning. Zo hebben de kinderen een kans op een
goede studie en daarmee een goede toekomst. Het
bestuur kijkt in de omgeving van Nadar of er andere
kinderen zijn die zij kunnen ondersteunen zodat ook zij de
mogelijkheid hebben om naar school te gaan en een
goede toekomst op te bouwen.
Via www.casanadar.nl kunt u zich opgeven voor de
nieuwsbrief!
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collecteschalen.
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.
GIFT U kunt ook via de Givt-app bijdragen
aan de collecten.
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 thuisbezorgd worden.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor uw producten voor
de Voedselbank. In de maand januari zamelen wij
de volgende producten in: blikgroenten, blik soep,
ontbijtkoek en vruchtensap. U kunt op werkdagen tussen
10 en 12 uur onze Open Hof inlopen
en in de Omloop uw product(en) in het krat zetten.
Naast genoemde producten kunt u ook altijd
houdbare producten inleveren.
Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.
VAN DE DIACONIE
In gemeente Hoeksche Waard is half december de
noodopvang van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) open gegaan. Op de vraag welke
bijdrage wij kunnen leveren geeft het COA aan alleen
fietsen (zowel voor volwassenen als voor kinderen) en
stepjes en speelgoed te kunnen aannemen. Spullen
hoeven niet perfect te zijn maar wel heel en schoon. Het
COA ontvangt deze spullen graag op locatie: Kilweg 41,
’s Gravendeel. Heeft u een ander aanbod? Laat het dan
weten via het e-mailadres: noodopvang@gemeentehw.nl .
Er wordt dan contact met u opgenomen.
Ook kunt u mensen uitnodigen voor een activiteit, zoals
een wandeling. Als u een aanbod wilt doen, dan kunt u dit
telefonisch melden bij het COA (06-25044680). Het aanbod
wordt genoteerd op het mededelingenbord in de
recreatieruimte. Mensen kunnen zich dan inschrijven

hiervoor. Het is uiteraard belangrijk dat er bij activiteiten
rekening wordt gehouden met de geldende
coronamaatregelen.
JARIG
We wensen alle jarigen een hele fijne verjaardag toe.
Hieronder noemen we jarige kinderen en de mensen die
een kroonverjaardag vieren.
25 jan: Dhr. R.C. van der Linden, 55 jaar
25 jan: Mevr. Greetje Kruit - ten Kate, 80 jaar
26 jan: Dhr. Remco Robbertsen, 30 jaar
27 jan: Marie Heij, 5 jaar
29 jan: Dhr. J. van Bochoven, 90 jaar
29 jan: Mevr. Gonnie Confurius - de Keijzer, 75 jaar
30 jan: Ninthe de Boer, 10 jaar
30 jan: Fleur van der Vlist, 11 jaar
30 jan: Mevr. Marlies Zeijlemaker - de Kievit, 55 jaar
30 jan: Dhr. John Veldhoen, 60 jaar
30 jan: Dhr. K.M. Breevaart, 60 jaar
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst van 16 januari zijn met een kaart
en een hartelijke groet van ons allen gebracht naar Janny
Leeuwenburg-Schuurman Hess
Denkt u aan het tekenen van de kaart, in de Omloop van
de kerkzaal.
BEDANKT
Namens mijn vader, Jaap van Gijzen, wil ik iedereen
hartelijk bedanken die aan hem heeft gedacht na zijn
verhuizing naar woonboerderij Dorpzigt en in de
afgelopen kerstperiode.
De kaarten en bezoekjes hebben hem zo goed gedaan.
Het horen en lezen van de vertrouwde namen op de
kaarten en het zien van de vertrouwde Open Hofgezichten roepen positieve emoties bij hem op.
Het valt hem niet mee verder te moeten zonder zijn
vertrouwde Woutje aan zijn zijde.
Contact met vertrouwde mensen beuren hem merkbaar
op. Bezoek mag en kan mits na telefonisch contact
vooraf.
Met een warme groet van Tine Franssen-van Gijzen
MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Ziekenhuis
Dhr.Wim van Dam (Prins Hendrikstraat 16) is gisteren
geopereerd aan een scheur in het bot van zijn heup.
Hij ligt in het Ikazia Ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 AN
Rotterdam,
Voor een geplande operatie naar het ziekenhuis: Mevr.
Gonda Stolk.
Mevr. v.d. Heuvel is na een val opgenomen op de
revalidatie afdeling in de Rembrandt
Thuis ziek: Mevr. Ina Kleinjan, en mevr. Janny Kleinjan.
Familie Siwonia - Braun, Naundorfer Strasse 7, 03096 Burg,
Bundesrepublik Deutschland.
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf, Poortugaal
Mevr. Nel de Rooij, Woonzorgcenrum Aafje, Grote Hagen
98, 3078 RC Rotterdam.
Dhr. Ben Middelkoop: Kwintes, Lekkerkerk.
Mevr. Daniëlle Stomp, Strijen.
Dhr. Ab van Eijken en mevr. M van der Meyde – Boer:
Zorgwaard, locatie Gravin Sophie, woning De Hoeve,
Gravinnelaan 3, 3261 AV.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, locatie Gravin
Sophie, woning De Kreek, Gravinnelaan 9, 3261 AV.

Dhr. Bert Alblas, Zorgwaard.
Mevr. Jo van der Sluijs: Zorgwaard.
Mevr. N. Verbaas – Groeneweg, Zorgwaard.
Dhr. Henk van Kasteel: Zorgwaard.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton:
Zorgwaard.
Mevr. Riek Bakker; mevr. Anneke Brussaard
en mevr. Kora Koekendorp, Zorgwaard,
Woongebouw Rembrandt: Dhr. en mevr. Barendregt –
Troost.
We denken aan hen en degenen
die om een zieke heen staan.
Wij zagen mensen teer en fier,
Bloeien in steenwoestijnen (L.1000)
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 4
1.Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop.
Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje
of een serieus gesprek.
De inloop vindt plaats onder de huidige
coronamaatregelen van het RIVM.
De aankomende week treft u mij, ds. Lyonne Verschoor
donderdagmorgen in de Huiskamer.
U bent van harte welkom.
De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van
10.00–12.00 uur.
2. Wandelen in groepjes van 4 is weer toegestaan.
Maandag- en vrijdagmorgen starten om 10.00 uur de
wandelaars vanaf de Huiskamer. Aanmelden is niet nodig,
je kan altijd meelopen. Dus wandelschoenen aan en
wandelen maar!
DIENST ZONDAG 30 JANUARI Vierde zondag van Epifanie
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur

De Open Hof

ds. Lyonne Verschoor

Wij wensen elkaar een goede zondag en
weer een fijne week.

