
 
 

 

 
 
 

 
Weekbrief nr. 5 Zondag 29 januari 2023  

Vierde zondag na Epifanie; Liturgisch kleur: groen 

 

 TOP-2000 Dienst 

19:00 uur De Open Hof ds. Lyonne Verschoor  

 

BIJ DE VIERING   TOCH EEN BEETJE SAMEN    DE MENTIMETER 

Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.  

 

GODS WIL Als er een ramp gebeurt in je leven, welke plaats 

heeft God dan daarin? Het antwoord op die vraag is niet 

altijd makkelijk. Soms worstelen mensen ermee of lijden ons 

overkomt door Gods wil, omdat ze hebben geleerd wat in 

Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus staat: ‘dat 

zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn 

hoofd vallen kan’. De gedachte dat Hij lijdzaam toeziet en 

niets doet, maakt dat velen God de rug toekeren.  

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: Wees niet bang. ‘Wat kosten 

twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood 

neer buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je 

hoofd geteld.’ (Mat 10:29) Het gaat niet om de wil van God, 

ook niet om het lot dat Hij ons toebedeelt. Het gaat erom dat 

er niets buiten hem omgaat. Hij is erbij. Ook in een ramp. Hij wil 

ons zelfs dragen. Ds. W.R. van der Zee vat het in een kort, 

maar indrukwekkend gebed samen: 

‘Alles wat er gebeurt op deze wereld en in ons leven valt niet 

samen met uw wil, maar wordt wel omsloten door macht: 

voed ons vertrouwen, Heer onze God.’ (in: Zondagswoorden)  

Met een hartelijke groet voor u allen, ds. Lyonne Verschoor 

 

BIJ DEZE DIENST Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de 

watersnoodramp plaatsvond, in de nacht van 31 januari -1 

februari. Er kwamen 1836 mensen en kinderen om, en heel 

veel dieren. We staan er in deze dienst bij stil. Het is niet mijn 

verhaal. Daarom maak ik dankbaar gebruik van de 

herinneringen van Ria van As-Allewijn (’s-Gravendeel), 

Hannah van Baars (Den Helder), Corrie Bongers-Schouten (‘s-

Gravendeel), Cobi Crucq (Kortgene), Hugo Crucq (polder 

Arnemuiden), Nel van der Heijden - de Koning (Beerenplaat), 

Sjanie Hordijk-Leeuwenburgh (Numansdorp), Liedy van Putten 

(Middelharnis), Ina in’t Veld-Rentier (Nieuwerkerk), Riet 

Vermaas (Maasdam), Ina Weeda-van Ooijen (Oud-

Beijerland), Ineke Wisse-Walraven (Rilland-Bath) en Cor de Wit 

(Zuid-Beijerland). In de wandelgangen heb ik ook van 

anderen herinneringen gehoord. Mijn oproep bleek voor 

velen een opening te geven om ook met elkaar, met broers 

en zussen of kinderen, herinneringen op te halen. Uit alle 

verhalen blijkt wel wat een enorme impact de Ramp heeft 

gehad en nog heeft.   

  

Nada te turbe, NL 900 

Wees stil, mijn ziel, NL 62: 4 en 5   

Heer, ontferm U over ons NL 413: 3 

voor grote en kleine mensen: Gered uit het water 

lied met de kinderen: Je mag er zijn! 

Het lied van verwondering 

uit de Bijbel: Psalm 93 

God zij geprezen met ontzag, NL 68:7 

luisteren: The Bowery, We will dance 

Toekomst vol van hoop 

 

BIJBEL BASICS Mozes wordt geboren 

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over 

Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij 

leidt het volk weg uit Egypte. Op deze zondag lezen we 

Exodus 2:1-10: het verhaal over Mozes die door zijn moeder in 

een rieten mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden 

wordt door de dochter van de farao.  

 

DE DIENSTDOENDE AMBTS- EN TAAKDRAGERS  

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor; Taakdragers eredienst: 

mevr. Ineke Wisse  en  Ouderling: dhr. Marc Bijl; Diaken: mevr. 

Willy Gerlof; Organist : dhr. René Strijder; Lector: dhr. Jan 

Uittenbroek; Kinderdienst: mevr. Naomi Chen; Koster:  mevr. 

Janneke Hempel en dhr. Wim Spek. 

 

De 1E COLLECTE IS VOOR: MERCY SHIPS, de internationale 

christelijke hulporganisatie die chirurgische hulp biedt  aan de 

allerarmsten in ontwikkelingslanden. 

 

DE 2e COLLECTE IS VOOR HET KERKENWERK 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 

 

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. 

 

 

 

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd  

om elkaar  te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop.  

Daar is koffie/thee/limonade.  

Fijn om u en jou daar te kunnen ontmoeten.  

 

BLOEMENGROET De bloemen uit de dienst zijn met een kaart 

en een hartelijke groet van ons allen gebracht naar             . 

Dhr. en mevr. Jan en Tine v. Bellen. 

 

Denkt u aan het tekenen van de kaart,  

in de Omloop van de kerkzaal?. 

 

PAASGROETENACTIE 2023 Ook dit jaar verzorgt de 

Protestantse Kerk in Nederland weer een Paasgroetenactie 

voor gevangenen. Deze groet bestaat uit twee kaarten, één 

waarop gemeenteleden een korte boodschap van hoop, 

verbinding of bemoediging kunnen schrijven en één lege die 

we alleen van een postzegel voorzien en die de gevangene 

zelf kan versturen. De Diaconie heeft 70 kaarten ontvangen 

en zoekt vrijwilligers om deze kaarten van een korte 

boodschap en (alleen) naam te voorzien. 

Meldt u/je aan bij Willy Gerlof (willygerlof@xs4all.nl of 06 

40554585) voor 10 februari. De diaconie levert dan het 

pakketje kaarten in een envelop bij u/je thuis af. Als u/je de 

kaarten geschreven hebt, stop ze dan in de envelop in de 

brievenbus van De Open Hof. Doe dit uiterlijk maandag 20 

februari. Plak, indien mogelijk, op de lege kaart een postzegel. 

De diaconie verzorgt het doorsturen van de kaarten.   

 

BAANBREKERS TRAKTEREN Op zaterdag 28 januari bestaan de 

Baanbrekers 10 jaar! Op zondag 29 januari zullen zij daarom 

na de dienst op iets lekkers trakteren bij de koffie. Uiteraard is 

dit gratis! Wanneer u toch iets wilt doneren staat er een 

collectebus voor Onderzoek naar Long Covid. Dit doel 

hebben de Baanbrekers gekozen, omdat Ruben van 

Gameren hierdoor ziek is. 

 

WARME KAMERS is een initiatief van het Leger des Heils. We 

leven in dure tijden. Omdat het prijsplafond van de 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 

Mevr. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 

Mevr. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN 

 

 

 

http://www.menti.com/
willygerlof@xs4all.nl%20
mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl


energierekening pas eind januari op de rekening te voelen is, 

zullen veel mensen thuis de verwarming en lampen niet aan 

willen zetten. Het Leger des Heils wil hen niet in de kou laten 

zitten. Daarom gaan hun buurthuiskamers elke dag open. Om 

te studeren, om een kopje koffie te drinken, een spelletje te 

spelen met je kind of gewoon een boek te lezen.  

Omdat het Leger des Heils niet in iedere plaats een 

buurthuiskamer heeft, hebben we ons -net als de bibliotheek 

in het Oude Raadhuis-  aangesloten bij dit initiatief. In De 

Huiskamer is iedereen welkom tijdens de reguliere 

openingstijden. U kunt mensen in uw omgeving op deze 

mogelijkheid wijzen maar u bent natuurlijk zelf ook van harte 

welkom! Met elkaar, voor elkaar, leggen we een warme 

deken over Nederland. Meer informatie op onze eigen 

website of https://www.legerdesheils.nl/warmekamers 

 

EXPOSITIE IN DE OMLOOP De komende periode is er werk van 

twee exposanten te zien in de omloop van De Open 

Hof.gebruikt fotografie om tot abstracte beelden te komen.  

Janneke Hempel fotografeert al vanaf haar twaalfde. Ze 

begon met analoge fotografie en heeft zich door de jaren 

heen digitaal ontwikkeld. Aanvankelijk maakte zij veel macro- 

en natuurfoto’s. Tegenwoordig bestaat haar werk ook uit 

abstracte foto’s, waarbij de nadruk ligt op een variatie aan 

details en kleur.  

 

VOEDSELBANK  In de maand januari zien we graag koffie, thee, 

ham, knakworst en chocoladepasta in het krat komen. U kunt 

uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. 

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof 

inlopen en uw product(en) in het krat zetten.  

Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare 

producten inleveren. 

Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 

 

JARIG  Deze week feliciteren we onderstaande jarigen met 

een kroonverjaardag, jarige kinderen en jarigen in een 

zorginstelling. En alle andere jarigen natuurlijk ook! 

30 jan: Ninthe de Boer, 11 jaar 

30 jan: Fleur van der Vlist, 12 jaar 

30 jan: Mevr. B.J. van der Graaf, 65 jaar 

31 jan: Lars Besseling, 7 jaar 

31 jan: Dhr. P.J. Troost, 80 jaar 

2 febr: Dhr. S.W.F. van den Berg, 40 jaar 

2 febr: Mw. Danielle Stomp, 50 jaar 

2 febr: Dhr. Willem van der Vegt, 65 jaar 

2 febr: Mevr. A. Waardenburg-Lubbers, 70 jaar 

3 febr: Mevr. Elly Visser-van der Stoep, 75 jaar 

4 febr: Anna Doolaard, 7 jaar 

4 febr: Isolde Doolaard, 7 jaar 

4 febr: Emma Bos, 11 jaar 

4 febr: Mevr. P. Nederlof-van der Heiden, 80 jaar 

5 febr: Jelte Wijma, 15 jaar 

 

TOP-2000 KERKDIENST: Zondag 29 januari, 19.00 uur 

Met en voor ons zingt het Popkoor Pop Up, olv Inge Rambags. 

Voorganger is ds. Lyonne Verschoor. Thema is: Geloof…. in 

het leven! De zaal is open vanaf 18.30 uur. Entree is gratis 

maar een bijdrage in de collectezak wordt op prijs gesteld. 

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten, elkaar te 

ontmoeten, en nog wat te drinken. Drankjes kunnen contant 

en digitaal worden afgerekend. Tot dan!  

 

BIJBEL JOURNALING Woensdag 1 februari komen we weer bij 

elkaar in De Huiskamer voor Bijbel Journaling, het creatief 

verwerken van Bijbelverhalen en -teksten in onze Bijbel. Je 

bent welkom om mee te doen. We beginnen om 20.00uur. 

 

MUSICAL DE GROETEN VAN PAULUS  Op zaterdag 25 maart 

20:00 uur en zondag 26 maart wordt de musical De groeten 

van Paulus opgevoerd. U bent hiervoor van harte 

uitgenodigd! De toegang is gratis, bij de uitgang staan de 

mandjes voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. U 

hoeft geen kaarten te reserveren. 

Voor deze musical zijn wij op zoek naar mensen die het licht 

en geluid willen bedienen. Ook zoeken we mensen die het 

gezellig vinden om achter de bar te staan. Heeft u 

kledingrekken te leen? Dan horen wij dat graag. 

Zich opgeven kunt u bij Janneke Hempel 

jannekehempel@gmail.com 06-27012097 of Désirée 

Goudzwaard desiree@parage.net 06-21425131  

 

MEELEVEN – KAARTJE STUREN 

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, locatie Gravin Sophie,  woning De 

Dijk, kamer 3, Gravinnelaan 11, 3261 AV. 

 

Mevr. G. Visser – van Hartingsveldt: Zorgwaard, locatie 

Rembrandt,  revalidatieafdeling, 

kamer 3, Rembrandtplein 1, 3262 HW. 

Mevr. N.T. Verbaas – Groeneweg,  

Zorgwaard, locatie Rembrandt, huisje Paulus Potter,  

kamer 7, Frans Halsstraat 3, 3262 HD;  

Mevr. G. Levering – Huizer, Frans Halsstraat 3, 3262 HD. 

Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton, Zorgwaard, locatie 

Rembrandt, afdeling Ferdinand Bol.  

Dhr..Henk van Kasteel, huisje Jan Toorop, Rembrandtplein 3, 

3262 HW.  

Mevr. Riek Bakker, Zorgwaard, locatie Rembrandt,  

afdeling Jan Toorop, kamer 1, en mevr. Anneke Brussaard, 

kamer 2, Rembrandtplein 5, 3262 HW.  

Mevr. Kora Koekendorp, Zorgwaard, locatie Rembrandt, huisje 

Pieter de Hoogh, kamer 4, Rembrandtstraat 65A, 3262 HN. 

 

Woongebouw Rembrandt, Mevr. Marrie Barendregt,  

Rembrandtplein 86, 3262 HW. 

 

We denken aan hen en iedereen die om hen heen staat. 

Dank U dat ik de vogels weer hoor zingen 

Dank U voor de bomen in knop (NL218:3) 

 

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 5 

1.Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop.  

Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje of 

een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag t/m 

vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur.  

2. Maandagmorgenwandeling 30 januari  

Maandagmorgen is er om 10.00 uur een groep wandelaars. 

Na een uurtje wandelen, samen een kopje koffie/thee drinken 

en wat napraten in de Huiskamer 

3. Woensdag 1 februari zijn we de hele dag open. Lunch: 

Broodje huisgemaakte kipkerrie € 3,50. Diner: Spaghetti met 

salade en een toetje na € 5,-. 

4. Donderdag 2 februari treft u ds. Lyonne Verschoor in de 

Huiskamer. 

5. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen  

Om 10.00 uur starten we met een uurtje en om 10.30 uur met 

een halfuurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken 

in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet 

nodig.  

Dus wandelschoenen aan en wandelen maar! 

6. STIJLDANSEN doet u mee? De komende stijldansavond 

staat gepland  februari. Vanaf 20.00 uur beginners (deze 

kunnen blijven bij de gevorderden) en vanaf 20.30-21.45 uur 

gevorderden.  Info en aanmelding (graag vooraf) bij Arianne 

Vermeulen, 613230, arianne@marsenaar.com. 

7. Donderdagmiddag 9 februari Bloemworkshop onder leiding 

van Hetty Verhorst. Inloop 14.00 uur. Als we er allemaal zijn 

gaan we beginnen. 

De kosten zijn € 12,-. Aanmelden in de Huiskamer of via de 

mail: huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl  

https://www.legerdesheils.nl/warmekamers
mailto:jannekehempel@gmail.com
mailto:desiree@parage.net
arianne@marsenaar.com.
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl%20


8. 12 februari is er de zondagse lunch. We starten om 12.00 uur 

met een drankje en gaan om 12.30 uur aan tafel . We laten 

ons verrassen door onze keukenbrigade. Opgeven in de 

Huiskamer of via de mail: 

huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl 

 

 

 

 

DIENST ZONDAG 5 FEBRUARI 

5e zondag na Epifanie,  Liturgisch kleur: groen 

 

10.00 uur   De Open Hof  mevr. Eline v. d Beukel-Renes 

 

10.00 uur   De Baan  Tienerkerk speciaal voor 15+ 

 

 

Wij wensen elkaar een fijne zondag 

en een goede week 

huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl

