
 
 

 

 

 

 

Weekbrief nr. 13 Zondag 26 maart 2023  

Vijfde zondag van de 40 dagentijd.  

Liturgisch kleur: paars 

 

JUBILEUMDIENST 

LET OP: DE DIENST BEGINT OM 10:30 UUR (ZOMERTIJD) 

 

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  

DE MENTIMETER  

In coronatijd begonnen we met de Mentimeter en we 

zijn er niet meer mee gestopt. Corona is dan wel voorbij 

maar we realiseren ons nu des te meer hoe belangrijk 

het voor veel mensen is dat zij thuis de dienst kunnen 

bijwonen. Soms uit gemak, maar veel vaker omdat het 

fysiek of met de planning van de thuishulp niet meer 

haalbaar is. De Mentimeter maakt zichtbaar dat de 

vierende gemeente groter is dan het gedeelte dat op 

zondag zichtbaar is.  

Weet u hoe het werkt? Ga op uw telefoon of tablet 

naar www.menti.com. U ziet staan: ‘Please enter the 

code’. Daaronder voert u de code in die zichtbaar is 

op het scherm in de kerk. Dan ‘submit’ en u kunt uw 

naam typen. Deze wordt zichtbaar in de kerk. Tijdens 

de dienst aanstaande zondag stellen we u ook een 

vraag. Wat komt er voor u op de puntjes na ‘Dit 

betekent De Open Hof voor mij: ……………’ Fijn om ook 

uw antwoord op het scherm te zien verschijnen! Tot 

zondag. 

 

DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS 

Mijn eerste gemeente had een ‘echte’ kerk, met een 

toren en een klok, met banken en een houten broek als 

kansel. Mijn dochters vonden de enorme sleutel het 

mooist: ‘mama was de baas van de kerk’. Groot was 

hun teleurstelling toen we verhuisden naar onze tweede 

woonplaats, waar we kerkten in een modern gebouw, 

zonder toren en zonder indrukwekkende sleutel. Op 

onze derde plek begonnen we in de grote hal van een 

basisschool waar ik af en toe de doos met gevonden 

voorwerpen uit het zicht moest duwen.  

En toch waren al deze vierplaatsen heilige plaatsen. 

Niet vanwege de architectuur of ambiance maar 

omdat er mensen waren die de Bijbel openlegden, die 

met elkaar baden en zongen. Ook in de hal van een 

basisschool kun je kinderen dopen. Als de gemeente er 

maar is om het kind te ontvangen.  

Het gebouw kan helpen. Sommige kerken waar je 

binnenloopt dwingen je tot kalmte, rustig lopen en op 

gedempte toon praten. Of liever nog, stil zijn. Zo’n kerk 

hebben wij niet. Misschien zijn wij ook zo’n gemeente 

niet. Stilte is een schaars goed in De Open Hof. Het is 

eerder de reuring die ons kenmerkt, heilige chaos waar 

kopjes rinkelen, alle ruimtes bezet worden door 

verschillende leeftijdsgroepen, de vaatwasser overuren 

maakt en een musical wordt gerepeteerd. Maar wel 

‘heilig’ en dat betekent: bestemd voor God.  

Een hartelijke groet voor u allen, ds. Lyonne Verschoor 

 

BIJ DE DIENST 

Vandaag wijken we af van het leesrooster van Bijbel 

Basics. We lezen Lucas 9:57-62. Jezus is onderweg naar 

Jeruzalem en Hij beseft goed waar deze weg hem zal 

brengen. Als de mensen hem bezweren dat zij hem 

zullen volgen waarheen Hij ook gaat, dan waarschuwt 

Hij hen. Het zal een rusteloos bestaan zijn. Vossen 

hebben holen en vogels hebben hun nesten maar wie 

Jezus wil volgen is nergens thuis. Het vormt een contrast 

met het feest dat we vieren rond ons kerkelijk huis.  

 

ORDE VAN DIENST 

Bless the Lord, my soul, NL 103e 

De vreugde voert ons naar dit huis, NL 280   

Licht dat ons aanstoot, NL 601 

lied met de kinderen: Iedereen heeft wel een beste 

vriend 

Wat hou ik van uw huis, NL 84a 

luisteren: In dit huis, Veldhuis en Kemper 

uit de Bijbel: Lucas 9: 57-62  

Wonen overal nergens thuis, NL 419 

Ik geloof dat God mijn Vader 

in herinnering: Marijke Edelman – de Heer  

Abba Vader, NL 886 

Vervuld van uw zegen, NL 425 

  

DE DIENSTDOENDE AMBTS- EN TAAKDRAGERS 

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr. 

Cobi Crucq, mevr. Carina Meeldijk; diaken: mevr. 

Desiree Goudswaard; organist: dhr. Anton van Driel;  

lector: mevr. Cobi Crucq;. ; kinderdienst: mevr. Danielle          

d. Koning; kosters: mevr. Janneke Hempel en dhr. Wim 

Spek. 

 

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat, 

Bangladesh 

In Bangladesh is de 

werkloosheid onder jongeren 

hoog. Dit komt onder meer 

doordat veel opleidingen niet 

aansluiten op wat de 

arbeidsmarkt vraagt. Zo is er 

bijvoorbeeld een groot tekort 

aan goed opgeleide 

vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 

aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale 

partnerorganisaties 300 jongeren naar werk 

begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en 

krijgen daarnaast training in 

ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf 

kunnen starten. Meer informatie: 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/k

ansen-creeren-voor-jongeren/ 

 

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,  

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 
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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. 

 

 

 

EXPOSITIE KUNST IN DE KERK  

Er hangt in de Omloop werk van Amanda  

van der Ree, 54 jaar oud, moeder van  

2 zonen en woonachtig in Puttershoek.  

Ze tekent en schildert al van jongs af aan, 

tussen de dagelijkse bezigheden van werk en gezin 

door. De creaties groeiden met haar eigen 

(bewustzijns) groei mee.  

Vroeger was ze perfectionistisch.  

Nu ontstaat haar werk meer vanuit haar gevoel.  

Haar werk is merendeel meditatief tot stand gekomen. 

 

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.  

 

KINDEROPPAS 26 maart 

Ook op onze feestzondag 26 maart is de kinderoppas 

prima geregeld. Jonge ouders hoeven dus niet bang te 

zijn dat zij op hun eigen kinderen hoeven op te passen. 

Sowieso is de kinderoppas geen probleem, omdat 

meer dan 10 gemeenteleden zich hebben aangemeld, 

eventueel uit de kerkzaal gehaald te willen worden om 

op onze kleine gemeenteleden te passen, zodat hun 

ouders de kerkdienst mee kunnen maken. De lijst met 

vrijwilligers hangt op het prikbord. Oppas nodig? Zoek 

iemand uit de lijst op in de kerkzaal (of laat je daarbij 

helpen)! Op ons jubileumfeest is er dus ook oppas 

tijdens de feestelijke kerkdienst. Daarvoor en daarna 

niet, maar ook dan zijn er voor de kinderen in de kerk 

spelactiviteiten in de ruimte van de jeugd. Wij hopen er 

met elkaar van te kunnen genieten. 

Namens de feestcommissie, 

Jan Uittenbroek 

 

VERVANGING PASTORAAT WESTWIJK  

Een ieder uit de westwijk die graag pastoraal bezoek wil 

of die iemand onder de pastorale aandacht wil 

brengen, kan dit melden bij ds. Frits Renes. 

ds.f.l.renes@gmail.com of telefonisch 0649308049. 

 

PASTORALE ONDERSTEUNING WIJK WEST  

Per april a.s. legt Ds. Frits Renes zijn taken neer. In 

overleg met hem en mevr. Sity Smedinga  

is afgesproken dat in de dienst van 2 aprill a.s., wanneer 

ds. Frits Renes onze dienst zal leiden, de taken worden 

overgedragen. Er zal dan aandacht aan zijn afscheid 

worden besteed. Mevr. Sity Smedinga zal ook aanwezig 

zijn en we moeten nog even onderzoeken of er dan 

een geschikt moment is om haar voor te stellen aan de 

gemeente.  

Tot 1 april is ds. Frits Renes echter nog beschikbaar  

zoals hij dat tot nu toe altijd is geweest,  

Indien u vragen heeft kunt u hiervoor terecht bij de 

scriba, Cobi Crucq. De kerkenraad 

VOEDSELBANK Hartelijk dank voor uw producten  

voor de Voedselbank. In de maand maart zien we 

graag spaghetti, macaroni, rijst en mie  

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.   

 

JARIG Op deze plaats feliciteren we alle jarigen  

van deze week en in het bijzonder de jarige kinderen, 

de mensen in een zorginstelling en de jarigen met een 

kroonverjaardag. 

27 maart: Mevr. H. Horinga-de Jong, 85 jaar 

28 maart: Tamar Robbemond, 30 jaar 

28 maart: Therese van der Pol-Schutter, 50 jaar 

28 maart: Mevr. C. Haak, 40 jaar 

30 maart: Dhr. J.W. Kempenaar, 65 jaar 

30 maart: Mevr. H. Kühlman-Rog, 80 jaar 

1 april: Mevr. E.A. Leensma-Oenema, 94 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. Janet Boender         

Denkt u aan het tekenen van de kaart, in de Omloop 

van de kerkzaal? 

 

GEDENKWAARDIG 

Dhr. en mevr.Mulder-d. Jong, Slob zijn 31 maart 45 jaar 

getrouwd 

Namens de gemeente feliciteren we hen met dit 

jubileum. 

als adem van vreugde 

als wind door hoge bomen 

Gods koninkrijk mijn lief is in 

een hart dat liefde heet 

 

DANK U WEL 

Ben blij verrast door het prachtige boeket bloemen wat 

ik zondagmorgen mocht ontvangen.Heel hartelijk dank. 

Janet Boender 

 

MEELEVEN – KAARTJE STUREN   

Mevr. G. Visser – van Hartingsveldt. 

Mevr. N.T. Verbaas – Groeneweg. en mevr. G. Levering 

– Huizer. 

Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton; dhr. Henk van Kasteel 

en dhr. E. Smitshoek.  

Mevr. Riek Bakker, Zorgwaard, en mevr. Anneke 

Brussaard. 

Mevr. Kora Koekendorp, Zorgwaard. 

 

Alerimus, locatie de Open Waard, Dhr. en mevr. Fonkert 

– Van Dort; mevr. M.E. Hage; mevr. Dina Kielen; mevr. R. 

Polder – van der Meulen; dhr. J.P. Rantong; mevr. Coby 

van 't Veer; voor revalidatie: mevr. A.N. Visser – in ‘t 

Veld; mevr. Adri de Wit; mevr. Tineke van der Zee en 

dhr. en mevr. Zwaal. 

We denken aan hen en degenen  

die om een zieke heen staan. 

(HH420)  Als mij de moed ontbreekt  

om door te gaan , troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan 
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ONDERWEG NAAR PASEN In de veertigdagentijd nodig 

ik u uit om samen de tekst van de komende zondag te 

lezen en er over te praten. Wat betekent het? Wat zegt 

het ons? Welk gebed vloeit voort uit deze tekst? 

Woensdagmiddagen van 14.30-16.00 uur in de Ceder. 

Woensdag 29 maart lezen we met elkaar: Matteüs 21:1-

11 en de vraag ‘Wie is Hij, dat Hij als een koning 

Jeruzalem binnenrijdt?’  

De laatste keer dat we elkaar treffen is 5 april. Dan 

lezen we Lucas 24:13-35.   

 

EEN MUZIKALE REIS DOOR DE RIJKE HISTORIE  

VAN DE KERKMUZIEK  

De stuurgroep van de ring Hoeksche Waard nodigt u 

dan ook van harte uit voor een prachtige thema-avond 

op woensdag 29 maart, van 20.00 tot 22.00 uur,  

onder leiding van dr. Hanna Rijken  

(Universitair Docent Theologie & Muziek (the Arts)  

aan de PThU in Amsterdam.) 

Het thema voor deze avond is: ‘Een muzikale reis  

door de rijke historie van de kerkmuziek’.  

Dr. Rijken zal ons in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland 

al zingend meenemen naar de verschillende liturgische 

tradities die de kerk rijk is. Het belooft een boeiende  

en afwisselende avond te worden.  

Waarbij theorie afgewisseld wordt met veelvuldig 

zingen. De avond is bedoeld voor gemeenteleden, 

ambtsdragers en voor iedereen die van (kerk)muziek 

houdt! De indeling van de avond is als volgt: 

19.30 uur: Inloop met koffie en thee 

20.00 uur: Opening 

21.00 uur: Pauze (tijd voor ontmoeting onder het genot 

van koffie en thee) 

21.20 uur: Vervolg avond 

22.00 uur: Sluiting. 

Tijdens de avond zal er een collecte gehouden worden 

voor de onkosten. 

 

INPAKKEN PAAASATTENTIES 

Op vrijdagmiddag 31 maart gaat de diaconie de 

paasattenties inpakken. We kunnen daar nog wel een 

paar helpende handen bij gebruiken. Dat is gezellig en 

de klus is dan zo geklaard. We beginnen om 13:30 uur 

met koffie en thee en hopen rond 15:00 uur klaar te zijn.  

U kunt zich opgeven bij Willy Gerlof. 

 

BIJBEL JOURNALING  

We komen nog een keer samen, op woensdag 5 april, 

20 uur. We verwerken dan een tekst uit het 

lijdensevangelie. Ook een keer meedoen? Gewoon 

langskomen. E r is materiaal  aanwezig. 

 

RUNNING DINNER! 

Op zondag 16 april organiseren wij 

weer een running dinner voor al 

onze gemeenteleden. Een running dinner is een 

avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers 

maken één gang van een driegangenmenu klaar en 

verwelkomen zo'n 4 á 5 gasten. Na de eerste gang 

vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar 

de maaltijd te vervolgen.  

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur. 

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever 

zijn? Geeft u dan op bij Ina Yntema, Truus Middelhoek 

of Willy Gerlof na afloop van een kerkdienst in de 

omloop van De Open Hof.  

De aanmelding sluit op zondag 9 april. 

Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren 

kennen! Meldt u dus aan, als gast of als gastgever. 

 

SOLLICITATIECOMMISSIE 

Na de gemeenteavond op 21 februari heeft de 

kerkenraad op dinsdag 28 februari een extra 

kerkenraadsvergadering gehad zodat er voortgang 

blijft in het proces. Er is toen definitief besloten op zoek 

te gaan naar een kerkelijk werker.  Er is o.a. ook 

gebrainstormd over de advertentietekst en de 

taakomschrijving en deze zijn later ook vastgesteld. 

Inmiddels is er ook een sollicitatiecommissie 

samengesteld; deze bestaat uit de volgende personen: 

Peter van der Wel, voorzitter 

Renee Strijder, secretaris 

Jack van den Bosch, waarnemend voorzitter 

Wouter Yntema, waarnemend secretaris 

Anne-Marie Schipper 

Dianne van den Berg  

De leden hebben alle benodigde documenten 

ontvangen om hun verantwoordelijke taak te kunnen 

uitvoeren. Op woensdag 22 maart is de commissie op 

uitnodiging van de kerkenraad voor de eerste keer bij 

elkaar geroepen en zijn de leden geïnstalleerd. 

Aansluitend hebben ze een start gemaakt. 

De advertentie die gebruikt wordt voor de werving van 

kandidaten wordt opgenomen in het eerstvolgende 

KerkmagaZIN. Daarnaast komt de advertentie evenals 

alle relevante documenten binnenkort ook op de 

website. 

Voordragen potentiële kandidaten. Voor u als 

gemeenteleden is het mogelijk om potentiële 

kandidaten voor te dragen aan de commissie. Hiervoor 

kunt u contact opnemen met de voorzitter, Peter van 

der Wel, tel. 06-51936138. Hij zou daarbij graag een 

email adres ontvangen van de kandidaat die u 

voordraagt.  

Wij wensen de sollicitatiecommissie een goede tijd met 

elkaar, goede onderlinge samenwerking met 

uiteindelijk een positief resultaat. We bidden hen hierbij 

Gods zegen toe. De kerkenraad 

 

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 13 

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 27 maart.  

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 29 maart zijn we de hele dag open. 

Lunch: Broodje Bal € 3,50.  

Diner: Andijviestamppot met spekjes en een toetje na. 

Kosten: € 5,-. Aanmelden 612936 voor 15.00 uur. 

4. Donderdag 30 maart treft u ds. Lyonne Verschoor in 

de Huiskamer. 

5. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 31 maart.  



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. BEIJ ONS AAN TAFEL 3-Gangen maaltijd. Wilt u 

aanschuiven; vrijdag 31 maart zijn we er! Aanmelden in 

de Huiskamer of via de mail: 

huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl 

7.DE BAND MÔTWAT VIERT TIENJARIG BESTAAN! 

Op vrijdag 31 maart, viert MôtWat het tienjarig bestaan 

van de band in de Huiskamer  

van De Open Hof. De toegang is gratis en iedereen is 

20:00 uur van harte welkom.  

MôtWat bestaat uit 5 enthousiaste mannen die 

Nederpop met een knipoog maken;  

lekker in het gehoor liggende muziek geserveerd met 

humor en een stevige bluessaus. 

Met hun NEDERLANDSTALIGE-teksten vertellen ze 

herkenbare verhalen die uit het leven gegrepen zijn. 

Hun muziek is toegankelijk, ze betrekken het publiek  

bij hun optredens en passen zich moeiteloos aan. 

Toegangsprijs: gratis 

8. STIJLDANST U MEE? Zondag 2 april is er weer een 

stijldansavond in De Open Hof. 

Deze avond is een prettige combinatie van vrijdansen 

en het aanleren van wat nieuwe passen  

of techniek. Voor mensen die nog nooit eerder de 

chacha of wals hebben gedanst, voor wie niet meer 

weet hoe het ging of voor wie juist ervaren is. De 

lestijden zijn als volgt: Vanaf 20.00 uur beginners (men 

kan daarna blijven bij de gevorderden) en vanaf 20.30-

21.45 uur gevorderden. De eerste keer kan men gratis 

meedoen.  

Info en aanmelding (graag vooraf) bij Arianne 

Vermeulen. 

Aanmelden kan ook zonder danspartner, dan wordt er 

samen gezocht naar een geschikte danspartner.  

9. UITNODIGING KOG-PAASVIERING 

Dinsdagmiddag 4 april bent u van harte uitgenodigd in 

de Huiskamer van De Open Hof  

om met ons het Paasfeest te vieren. Neemt u gerust 

een gast mee, want iedereen is welkom.  

Ds. Lyonne neemt ons mee in het thema ‘Uit 

Gebrokenheid’ aan de hand van schilderijen, 

gedichten en muziek. Het wordt een prachtige middag.  

De middag begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30.  

De thee staat klaar om 14.15 uur.  

Voor vervoer kunt u bellen met Gerrie de Jong. 

 

 

 

 

DIENST ZONDAG 2 april 

Vijfde zondag van de Veertigdagen  

Liturgisch kleur: paars 

PALMZONDAG 

10.00 uur De Open Hof ds. Frits Renes 

10.00 uur Tienerdienst 

 

 

EEN GEZEGENDE TIJD OP WEG NAAR PASEN 
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