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AFSCHEIDSCADEAU GERTJAN EN KARIN ROBBEMOND
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.
Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om uw
bijdrage in een bus te stoppen. Vanaf 14 juli staat er
iedere zondag op de regiedesk in de kerk een duidelijk
herkenbare bus. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
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KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd
om elkaar te ontmoeten in de Omloop.
Daar is koffie, thee en limonade.

BIJ DE VIERING …….

Jaap en Jelly van de Griend trakteren iets lekkers bij de
koffie. Zij waren onlangs 40 jaar getrouwd.

10.00 uur De Open Hof Tienerdienst
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn:
voorganger: ds. Annelene Metz te Zwijndrecht;
taakdrager Eredienst: dhr. Hugo Crucq; ouderling:
mevr. Marijke Schipper; diaken: mevr. Siska Wijma;
tienerdienst: dhr. Marcel Vermeulen en mevr.
Diane Schipper; kinderdienst: mevr. Rebecca v.d. Kolk;
muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers m.m.v.
de Cantorij en kosters: dhr. Jan Middelhoek
en mevr. Janneke Hempel.
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de
1e rondgang bestemd voor Nour-es-Salaamschool,
Egypte. De christenen van de Koptische kerk leven in
een onrustige omgeving in Egypte, denkend aan de
aanslagen op de Koptische kerk en de bus die in de
afgelopen maanden gedaan zijn. Mensen moeten
ondanks dit alles weer proberen om hun dagelijkse
dingen te gaan doen. Ook de kinderen die na de
vakantie weer opnieuw naar school zullen gaan.
Zoals de Nour-es-Salaamschool, een christelijke school
even ten noorden van Cairo. Ook daar komen de
kinderen weer naar school toe om onderwijs te krijgen.
Veel kinderen willen ook naar deze school omdat daar
de kwaliteit van het geboden onderwijs goed is.
De school staat in een soms vijandige Islamitische
omgeving en krijgt van de Egyptische staat helemaal
geen vergoeding of bijdrage in de kosten voor het
onderwijs. De school (en het ziekenhuis) zijn al eens
bezocht door leden van De Open Hof.
Met eigen ogen werd aanschouwd dat hier
heel goed werk wordt verricht.
De 2e rondgang is voor het kerkenwerk.
TOELICHTING EXPOSITE Momenteel is er in de Omloop
van De Open Hof een expositie van Leo van Haaf
en Leen Rosmalen, voorheen docenten van het
Actief College.
VANMIDDAG TOELICHTING KUNSTWERKEN
(Zondag 14 juli) om 14.30 uur zullen de kunstwerken
worden toegelicht. U bent van harte welkom!

ZOMEREDITIES WEEKBRIEF Vanaf zondag 21 juli
verschijnen er drie edities in de zomeruitgave.
Dat betekent een 14-daagse verschijning. Als volgt:
nr. 30 en 31
komt uit op zondag 21 juli
nr. 32 en 33
komt uit op zondag
4 augustus
nr. 34 en 35
komt uit op zondag 18 augustus
nr. 36
komt uit op zondag 1 september
Wij verzoeken degene die kopij aanleveren
hier rekening mee te houden.
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 de maanden juli
en augustus willen we steeds de volgende 5 producten
inzamelen: een pak koffie, een pak vruchtensap,
een blikje vlees, een tube tandpasta, een blik groente.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet
van ons allen gebracht naar mevr. Wilma Sijbrandij
en mevr. Len Molendijk.
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Mevr. H.J. Bakker - Timmermans: Zorgwaard,
locatie Rembrandt, Rembrandtplein 5, 3262 HW.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton: Zorgwaard,
locatie Rembrandt, Rembrandtplein 3, 3262 HW.
Dhr. Karel Pervoost: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtstraat 63A, 3262 HN.
Mevr. A.J. de Reus – van den Hoek: Zorgwaard,
locatie Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Dhr. Kees Stienstra: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Mevr. Riet Vermaas Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtstraat 65a, 3262 HW.

Woongebouw Rembrandt:
Dhr. en mevr. Barendregt – Troost; mevr. C.M. Kampen;
dhr. K. Moet en mevr. W.C. van Pelt - van Steensel.
DANK U WEL Fia Strijder We danken iedereen
voor de bijzondere belangstelling in een lange,
moeilijke periode van verwarring, zorg en revalidatie.
Ook bij haar tijdelijke terugkeer thuis is zij hartelijk
ontvangen. Na twee weken thuis te zijn geweest zal Fia
vanaf woensdag 17 juli a.s. zich definitief vestigen in
De Herbergier Piershil, Voorstraat 20, 3265 BV Piershil.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Troost - Bras,
zijn vrijdag 19 juli 45 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Bas en Ria van de Merwe – van Veen,
zijn volgende week maandag 22 juli 50 jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen
met dit jubileum.
Wanneer het meevalt,
of soms ook tegen,
bij zon en bij regen,
zal Hij naast je staan.
GROETJES AAN WORLD SERVANTS
Op 13 juli zijn Anne Mae en Noëlle Ensering vertrokken
voor hun project in Bolivia. Met regelmaat zullen er
updates van hun ervaringen komen op de website
van World Servants. Leuk om te lezen en mee
te leven. Tik op internet volg.ws in en dan de naam
van de deelnemers. Dan komen de berichten in beeld,
vaak ook met foto's. Het is ook geweldig gaaf als u en jij
groetjes doen aan Anne Mae en Noëlle. Dit kan ook
via volg.ws. Groetjes worden meestal voorgelezen
op project en worden als heel fijn ervaren.
SUMMERSCHOOL Voor wie bang is dat verveling
toeslaat in de zomer staan twee avonden zomerschool
op het programma: Inleiding tot het Nieuwe Testament.
We bekijken in welke tijd de evangeliën en brieven
geschreven zijn. Hoe zag de wereld er toen uit op
religieus en politiek vlak? Waarom zijn er vier evangeliën
en waarin verschillen ze? Hoe kwamen de evangelisten
aan hun informatie?
Welkom op 17 en 24 juli, 20.00 – 21.30 uur.
Graag even aanmelden bij ds. Lyonne Verschoor.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 29
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. Lieve mensen, bezoekers van de Huiskamer,
We willen jullie allen hartelijk danken voor al de
complimenten en de positieve reacties die we deze
week ontvangen hebben. We zijn bijna 2 jaar bezig
met het restylen van de Huiskamer en het wordt steeds
meer waar we van droomden. Ieder die ons geholpen
heeft, hartelijk dank. En ook alle leden van De Open Hof
die het financieel mogelijk gemaakt hebben.
3. Workshop Woensdag 17 juli. Deze week maken we
met potlood een dier, een boom (of iets anders
naar keuze). Daarna wordt met verf en spons
de tekening en achtergrond afgewerkt.
De activiteit is van 10.30 uur tot 12.15 uur,
inclusief een kopje koffie of thee.
De totale kosten zijn € 2,-. Ik hoop jullie daar te zien!
4. Woensdagmiddag 17 juli om 12.30 uur kunt u lunchen
in de Huiskamer. We serveren steeds een broodmaaltijd
met elke week iets extra’s. Deze week; tomatensoep.
Om 17.30 uur serveren we de warme maaltijd.
Op het menu staat: honingkip met groene salade en
gebakken krieltjes; toetje na. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936.
5. Gezond natuurwandelen. Vrijdagmorgen 18 juli;
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!
6.Iedereen is elke dag welkom in de Huiskamer
voor een kopje koffie/thee en een praatje.
Kom gerust langs! Wilt u meedoen om deze
Huiskameractiviteiten te ondersteunen?
Wij zijn op zoek naar een aantal gastvrouwen/heren
waarmee we ons team kunnen versterken.
DIENST ZONDAG 21 JULI Vijfde zondag van de zomer
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur
De Open Hof Viering van Schrift en Tafel
ds. Gertjan Robbemond

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

