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Weekbrief nr. 2 Zondag 9 januari 2021
Eerste zondag van Epifanie Liturgisch kleur: groen of wit
BLIJMOEDIG Op mijn bureau staat de scheurkalender
bij de NBV21. Elke dag een mooie tekst om over
na te denken gedurende de dag. Als ik er over uitgedacht
ben heb ik een mooi kladpapiertje voor mijn
aantekeningen en staat er dus op twee kanten iets dat ik
niet mag vergeten. Vandaag, donderdag, lees ik dit
op mijn kalender: ‘Voor een blijmoedig mens is het leven
een feest.’ Als het niet in de Bijbel had gestaan,
had het ook nog op een tegeltje gekund.
De tekst valt een beetje in de categorie: Het leven is
een feest maar je moet zelf de slingers ophangen.
Eerst maar eens opgezocht wat blijmoedig kan
betekenen. De Dikke van Dale zegt ‘opgewekt’
maar met de definitie van de encyclopedie kom ik verder:
niet neerslachtig, een aanvaardende houding
tegenover leed en tegenspoed, berustend in dat
wat je niet kunt veranderen.
Voor wie het leven kan nemen zoals het komt is het
een feest. Die ziet momenten om te vieren, mensen om
mee te delen, zegen om te tellen. Wie het leven kan
nemen zoals het komt weet ook dat h/zij een reisgenoot
heeft die altijd meegaat, een helper en toeverlaat.
Waar ik nu benieuwd naar ben… als u en jij vandaag
een tekst moeten aanleveren voor een tegeltje,
wat zou daar dan op staan? Met andere woorden,
wat zou uw levensmotto zijn? Ik ontvang ze graag
op de mail, via de app of anderszins.
Ondertussen wens ik u blijde moed voor het nieuwe jaar!
Ds. Lyonne Verschoor
De viering is uitsluitend online bij te wonen.
BIJ DE VIERING ……. 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.
OVER DE DIENST Bijbel Basics Aan het begin van het jaar
lezen we verhalen over het begin van de wereld.
Vandaag is dat: Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24:
Adam en Eva eten van de boom van goed en kwaad.
Daarom stuurt God hen weg uit de tuin van Eden.
Het zingen van de liederen wordt verzorgd door de heren
Ed Stierman; Paul de Vries en Martin van der Pol.
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Nico den Boer;
diaken: dhr. Arjan van Dijk; lector: dhr. Arie Maaswinkel;
muzikale leiding: dhr. Leo Lommers en kosters:
mevr. Janneke Hempel en dhr. Arie Maaswinkel.

IN MEMORIAM Op 31 december 2021 overleed
mevr. Antonia Johanna Vermaas – Weeda, in de leeftijd
van 90 jaar. Toos woonde in Alerimus, Locatie de Open
Waard. Afgelopen donderdag heeft de dienst
van Woord en Gebed plaatsgevonden met aansluitend
de begrafenis. We bidden om troost van God en mensen
voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
IN MEMORIAM Vrijdag 7 januari 2022 is overleden
mevr. Adriaantje Maria van der Heijden – van Leenen,
in de leeftijd van 87 jaar. Janie was tot drie jaar geleden
een zeer trouw kerkganger en vaste bezoeker
van de koffieochtend op donderdagmorgen.
Toen haar geheugen achteruitging is zij verhuisd
naar Zorgwaard, locatie Hoge Weide in Strijen.
De uitvaartplechtigheid is woensdag 12 januari
om 13.30 uur in de aula van uitvaartcentrum Moree.
Aansluitend is de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats. We bidden om troost van God en mensen
voor diegenen die haar zullen missen.
De 1e collecte is voor
Goud van Noord
(heette vroeger:
Het Oude Noorden – Rotterdam)
Het Oude Noorden is een oude
stadswijk in Rotterdam. In deze
levendige wijk wonen heel veel
verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden
en nationaliteiten. Het is een kinderrijke wijk. Een grootdeel
van de bewoners moet van het minimuminkomen rond
zien te komen. Goud van Noord is een diaconale stichting
en iedere dag op zoek naar Rotterdams ‘goud’.
We doen dit in de overtuiging dat in ieder mens een schat
verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en
inzetten is wat ons drijft. Wij gaan voor een Rotterdam
waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de
mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de
samenleving en zich te ontplooien. Zo is er het inloophuis,
het Zwaanshuis, waar mensen welkom zijn voor een
kop koffie of thee, er worden cursussen aangeboden en
diensten gehouden. En zo organiseren ze voor kinderen en
volwassenen uit het Oude Noorden en Crooswijk diverse
activiteiten. Ook is er een maatjesproject voor gezinnen
‘Helden van het Oude Noorden’. Het is gestart in 2019
en inmiddels uitgegroeid tot een prachtige verzameling
mensen en verhalen. Zie ook: www.goudvannoord.nl
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.

DE BAANBREKERS De Baanbrekers hebben € 330,90
opgehaald voor Pa en Zoon Helpen met de
sinterklaasactie. Zij hebben dit op zondag 19 december,
na de dienst, bekend gemaakt.
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.
GAAT NIET DOOR De in het kerkmagaZIN genoemde
Huiskameravond rond mindfulness op 13 januari
gaat i.v.m. de huidige maatregelen niet door.
DANK JULLIE WEL Lieve mensen van De Open Hof,
Hartelijk dank voor alle mooie kaarten die ik mocht
ontvangen. Het geeft mij wel een steun in de rug.
Tevens wil ik allen een gelukkig en gezond
Nieuwjaar toewensen. Ina Kleinjan
DANK U WEL Beste mensen van De Open Hof,
Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten, bloemen
en telefoontjes die ik van jullie mocht ontvangen
rond kerst en oud en nieuw. Hartelijke groet, Rens Mak
JARIG Zolang we niet voluit onze verjaardagen
kunnen vieren noemen we hieronder de namen
van de jarige kinderen en van diegenen die een
kroonverjaardag vieren. Hen en alle andere jarigen
wensen we een mooie dag toe!
9 jan: Dhr. Johan. van Driel, 55 jaar
9 jan: Mevr. P.J. Bestebreur - van Wijngaarden, 55 jaar
9 jan: Dhr. Wim de Kievit, 80 jaar
10 jan: Pieter de Vrij, 8 jaar
10 jan: Mevr. A.G.E. Lotterman – Boogaard, 70 jaar
10 jan: Dhr. Arie van der Pol, 75 jaar
11 jan: Dhr. A. Wimmer, 75 jaar
11 jan: Mevr. Nel Koudijs, 75 jaar
14 jan: Mevr. Jetta Bijl, 60 jaar
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een kaart
en een hartelijke groet van ons allen gebracht naar
mevr. Berber Koster; dhr. Hilbrand Veenema,
en naar dhr. en mevr. Dick en Janneke Hempel.
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
DANK U WEL Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen
die ik op eerste kerstdag heb gekregen. Berber Koster
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Dhr. Ab van Eijken en
mevr. M van der Meyde – Boer: Zorgwaard,
locatie Gravin Sophie, Gravinnelaan 3, 3261 AV.
Mevr. L.A. van der Waal: Zorgwaard, locatie Gravin Sophie,
Gravinnelaan 9, 3261 AV.
Dhr. Bert Alblas, Zorgwaard, locatie Gravin Sophie,
Gravinnelaan 11, 3261 AV.
Mevr. Jo van der Sluijs: Zorgwaard locatie Gravin Sophie,
Gravinnelaan 13, 3261 AV.

Mevr. N. Verbaas – Groeneweg,
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Frans Halsstraat 3, 3262 HD.
Dhr. Henk van Kasteel: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton: Zorgwaard,
locatie Rembrandt, Rembrandtplein 3, 3262 HW.
Mevr. Riek Bakker; mevr. Anneke Brussaard
en mevr. Kora Koekendorp, Zorgwaard,
locatie Rembrandt, Rembrandtstraat 65A, 3262 HN.
Woongebouw Rembrandt:
Dhr. en mevr. Barendregt - Troost.
We denken aan hen en degenen
die om een zieke heen staan.
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
DANK JULLIE WEL
Je zal maar in coronatijd 50 jaar getrouwd zijn
en dan denk je: Geen groot feest, geen drukte,
geen knuffels en ga zo maar door.
Wat we niet wisten dat we overspoeld zouden worden
met kaarten van familie, vrienden en knetter veel reacties
vanuit de kerk van diverse mede kerkgangers
waarvan we over de namen hard na moesten denken
van: Wie zou dat zijn? Echt waar, het was geweldig
dit te ervaren en dan hebben we het nog niet over de
spontane bezoekjes en bloemen die gebracht werden.
Eén ding is zeker, ooit drinken we na de kerkdienst
weer koffie met elkaar met wat lekkers van ons.
Hopelijk tot snel en dank voor alle mooie woorden
en presentjes. Margot en Wim van Dam
DANK U WEL Dank voor de mooie bos bloemen van de
kerk en de kaarten van gemeenteleden. Deze mochten
we ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk. We zijn er erg
dankbaar voor. Familie Sneep
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 2
Beste mensen, 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 coronamaatregelen van het RIVM.
Donderdagmorgen ben ik, ds. Lyonne Verschoor
in de Huiskamer.
De openingstijden op werkdagen zijn van 10.00–12.00 uur.
DIENST ZONDAG16 JANUARI Tweede zondag van Epifanie
Liturgisch kleur: groen of wit
10.00 uur

De Open Hof

ds. Piet van Die

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

