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Weekbrief nr.19 Zondag 9 mei 6de zondag van Pasen
Liturgisch kleur: wit
TIENERDIENST
MOEDERDAG
‘Hij zal als een vader voor jullie zorgen’ en ‘Ik zal jullie troosten,
zoals een moeder haar kinderen troost.’ (Deut 1:31 en Jes
66;13) God is liefde, en aan wie kun je die liefde beter aflezen
dan aan vaders en moeders. Tenminste, dat hopen we. God
als Vader, God als Moeder, zijn ook hele kritische
benamingen. Zó zouden we willen dat onze moeder was; zó
zouden we zelf vader willen zijn.
Voor velen is het vertrouwd om van God als een Vader te
spreken. Ik vind het fijn dat in het Nieuwe Liedboek ook enkele
liederen staan die ruimte geven aan het moederlijke. Zoek
maar op: Lied 811 ‘Zoals een moeder zorgt, voor kinderen
haar toevertrouwd… zo werkt een God van liefde.’ En het
prachtige Pinksterlied 691 zingt van Gods Geest als een wijze
moeder die ons hoedt, wier liefde ons als een mantel(zorg)
omgeeft.
Een hartelijke groet voor alle lieve moeders; voor hen die hun
moeder missen, nog maar kort of al zo lang; voor hen die
geen moeder zijn geworden; voor moeders (en vaders) die
vandaag een kind missen; voor hen die een gespannen
relatie hebben met hun moeder; voor moeders die verdriet of
zorg hebben om hun kinderen; voor kinderen die verdriet of
zorg hebben om hun moeder; voor werkende moeders; voor
moeders in coronatijd, en voor alle anderen een hartelijke
groet op deze moederdag.
BIJBEL BACICS :Net als soldaten
Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de
brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de
wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen
de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor
anderen kunnen zijn in woorden én in daden, en over de
liefde die van God komt. We lezen Efeziërs 6:14-17: de
gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te
verdedigen.
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr. Ineke
Wisse; diaken: dhr. Robbert van Sabben; Tienerdienst: Marcel
Vermeulen en Diane Schipper; muzikale leiding: dhr. Rene
Strijder en koster: mevr. Hannie Monster
HEMELVAARTSDAG
Op Hemelvaartsdag, 13 MEI, is er om 10.00 een dienst in de
kerk. U kunt zich daarvoor aanmelden via de website of deze
bijwonen via kerkdienstgemist.
Voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr Cobi
Crucq; diaken: mevr. Siska Wijma. Organist: dhr. Rico Sanders
Koster: dhr. Anton v. Driel
DE MENTIMETER U kunt voor de dienst laten weten dat u
meekijkt door u aan te melden met de Mentimeter.
Ga naar www.menti.com en vul de code in. Daarna kunt u
zich aanmelden.
Dan kunnen we allemaal zien met wie we verbonden zijn.

COLLECTE
Lichtpunt voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die
door de oorlog hun land zijn
ontvlucht, zijn de meeste
terechtgekomen in Libanon,
Jordanië en Turkije. Zij hebben
alles achter moeten laten en
leven in grote armoede. Via een
netwerk van kerken in deze
regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende
manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten
van een eigen bedrijfje. Dit maakt hen sterker. Want
afhankelijk zijn van hulp zonder zelf iets te kunnen doen,
maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger.
www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Na afloop van de dienst staan bij beide uitgangen de 2
collecte-schalen!
Gift of een 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.
U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten.
COLLECTEBONNEN OF CONTANTEN
U kunt uw collectebonnen of contanten in een envelop
inleveren bij:
- Leo Brussaard, H.B.S.-Laan 34, 3262 JB Oud-Beijerland
- Brievenbus bij de zijingang Laningpark van de Open Hof.
Indien gewenst kunt u aangeven hoe de verdeling tussen
diaconie en kerkenwerk moet zijn.
Wanneer u geen specifiek doel aangeeft, zullen de
ingeleverde collectebonnen en contanten evenredig
verdeeld worden tussen de diaconie en kerkenwerk.
DS.MARJO DEN BAKKER NEEMT HET UITGEBRACHTE BEROEP AAN
Nadat de gemeentevergaderingen in onze gemeente op 20
april en in de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam op
21 april zijn gehouden, is in beide gemeenten geen bezwaar
binnengekomen tegen de procedure die is gevolgd in het
beroepingsproces. Daarmee was de weg vrij om ds. Marjo
den Bakker te kunnen beroepen en dat is inmiddels ook
gebeurd. Zaterdag 1 mei hebben de voorzitters van beide
kerkenraden en van de beroepingscommissie de
beroepsbrief naar ds. den Bakker gebracht met daarbij een
mooie bos bloemen. Tot hun grote verrassing kregen ze ook al
een brief mee terug. In deze brief schrijft ds. Den Bakker dat ze
terugkijkt op een bijzondere beroepingsprocedure waarin
steeds is gezocht naar mogelijkheden om elkaar beter te
leren kennen. De kennismakingsbijeenkomsten vond ze ook
heel waardevol. Ze besluit haar brief met de zin: “Van harte
neem ik het door jullie uitgebrachte beroep aan”.
Welkom ds. Marjo den Bakker als predikant in onze gemeente
en nieuwe collega voor onze huidige predikant ds. Lyonne
Verschoor. De dienst van bevestiging en intrede vindt plaats
op zondag 29 augustus a.s.
Cobi Crucq, scriba kerkenraad, Open Hof.
Een klein stapje vooruit….
In het kader van de ingevoerde versoepeling van de
coronamaatregelen zijn er in het protocol van de PKN ook
enige versoepelingen ingevoerd. Dit betreft het zingen en het
maximaal aantal bezoekers.
Betreffende het zingen staat het volgende vermeld: “Beperk
het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4
voorzangers.”

Betreffende het aantal bezoekers: “Voor grotere
kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geef
de routekaart voor kerken de mogelijkheid om in de fase zeer
ernstig (zonder verzwaring= lockdown) maximaal 10% van de
zitplaatsen te benutten met inachtneming van de voor deze
gebouwen geldende protocollen.
Onze kerkzaal voldoet hieraan. Daarom heeft de kerkenraad
besloten dat er met ingang van 16 mei weer 4 zangers de
liederen ten gehore mogen brengen en dat er 45 bezoekers
(incl. kinderen) de kerkdienst live mogen meevieren.
Aanmelden voor de kerkdienst is nog steeds noodzakelijk.
De kerkenraad
OPEN KERK
Woensdagavond is de kerk geopend voor een moment om
even op te ademen. Je kunt binnenlopen tussen 19 en 20 uur.
Er is muziek, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en
een plaats voor jou om stil te zijn. Om plmn 19.20 uur is er een
kort meditatief moment met een Bijbellezing, gebed en lied.
U bent van harte welkom.
VOEDSELBANK
Hartelijk dank voor de producten voor de Voedselbank.
In de maand mei zamelen wij afwasmiddel, koffie, houdbare
melk, blikgroenten en ontbijtkoek in.
Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof
inlopen en in de Omloop uw product(en) in het krat zetten.
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Voedselbank.
JARIGEN
Nog steeds geen bezoek…. we wensen alle jarigen toch een
hele fijne verjaardag toe. Hieronder staan de mensen die een
kroonverjaardag vieren en de jarige kinderen.
10 mei: Dhr. J. Damsteegt, 65 jaar
10 mei: Mevr. L.W. Jägers – Hagestein, 75 jaar
11 mei: Stijn Verbaas, 6 jaar
12 mei: Mevr. A. Schutter, 65 jaar
12 mei: Dhr. F.A. Huisman, 70 jaar
12 mei: Mevr. E. Roza – Huijser, 70 jaar
12 mei: Kris Grootenboer, 12 jaar
14 mei: Mevr. W.R. Valstar – Doldersum, 85 jaar
14 mei: Dhr. P. Batenburg, 89 jaar
15 mei: Teun de Vrij, 5 jaar
16 mei: Dhr. M. van der Voorden, 80 jaar
EINDEXAMEN
Op CSG Willem van Oranje gaan op 17 mei de eindexamens
van start. Dit jaar mogen de leerlingen kiezen of ze meteen
alle examens in het eerste tijdvak doen, of dat ze liever willen
spreiden. Er zijn namelijk dit jaar drie tijdvakken. De meeste
leerlingen hebben echter voor het “ouderwetse” examen
gekozen en gaan dus vanaf 17 mei hard aan de slag. Daarna
volgt een spannende tijd van afwachten.
Wij wensen alle eindexamenkandidaten veel succes!
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet en
felicitaties bij hun huwelijksjubileum van ons allen gegaan
naar dhr. en mevr. Cor en Nelly Schot.
MEELEVEN- KAARTJE STUREN
In het Erasmus MC: Margareth Korporaal, Dr. Molewaterplein
40 3015GD, R’dam
Dhr. Cock Heijboer verblijft in Zorghotel Aafje: Maasstadweg
2, 3079DZ R’dam.
Dhr. Henk Kasteel is verhuisd naar Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262HW.
Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11,
3262 DA. mevr. T. Brussaard – Groeneweg; dhr. en mevr.
Fonkert – Van Dort; mevr. M.E. Hage; mevr. Dina Kielen,dhr. en
mevr. Polder; mevr. N.J. Troost – Hoek;
mevr. Coby van 't Veer; mevr. Toos Vermaas en mevr. Tineke
van der Zee.

Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.
Mevr. G.J. Hider – van Weert; mevr. Annie Huijzers; mevr. Eef
Leensma; mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny Visser.
Mevr. Fija Griffioen, Herbergier Piershil, Voorstraat 20/20a, 3265
BV Piershil.
Mevr. W. van der Ham - de Regt; mevr. W. de Man – op de
Hoek en mevr. Elly Verkerk: Alerimus,Bernhardstraat 25, 3281
BC Numansdorp.
Mevr. Janie van der Heiden, Zorgwaard, Grote Weel 144, 3291
DA Strijen.
Mevr. Nel de Rooij: Zorgwaard, Grote Weel 216, 3291 DA
Strijen.
Dhr. Jaap de Winter: Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke,
Zomerplein 17, 3297 SE Puttershoek.
Mevr. Gré de Winter: Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke,
Schaduwrijk 23, 3297 SC Puttershoek.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Vader, sla ons steeds in liefde gade.
GEDENKWAARDIG
Dhr. en Mevr,.Schelling – Goossen, Goudswaard zijn 14 mei 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
Al weer een tijdje terug kregen wij de prachtige bloemen van
De Open Hof. Daarvoor en voor alle aandacht d.m.v.
meelevende en hartverwarmende kaartjes en berichtjes,
onze hartelijke dank.
We voelen ons gesteund.
Marten en Anna Eppinga Nijdam
Voor ons 70-jarig huwelijk op 2 mei zijn wij overstelpt met vele
felicitaties, in de vorm van kaarten, bloemen, bloemengroet
vanuit de kerk, fruitmanden, telefoontjes,
werkelijk overweldigend was het, we zijn er stil van. Ook van
‘onze’ versierde stoelen in de kerk hebben wij genoten! Veel
dank voor zoveel meeleven met ons jubileum!
Met hartelijke groet van Cor en Nelly Schot
KUNST IN DE KERK “Tuinfoto’s”
Genieten van kleine dingen, als je goed kijkt is er zoveel moois
te zien. Vindt u, vind jij het ook zo leuk om foto’s te maken van
een mooie bos bloemen of een gezellig plekje in de tuin?
Of heeft u vorig seizoen mooie foto’s gemaakt van de
tuin/balkon of park?
De komende periode kunnen deze foto’s gestuurd worden
naar jannekehempel@gmail.com. Wij maken er dan een
mooie (digitale) expositie van. We zamelen de foto’s in tot 8
mei, dus uw laatste kans.
Hartelijke groet, Commissie Kunst in de kerk
DAUWTRAPPEN, DONDERDAG 13 MEI
Ook als het weer wat tegen zou zitten, kunt u zich via de mail
weer aanmelden bij: avdriel15@gmail.com
We vertrekken om 5.00 uur vanuit de Open Hof en lopen in
stilte richting het Spui naar Klein Profijt. Daar zullen we een
moment hebben voor en met elkaar.
Weer terug in de Open Hof, is er gelegenheid om een
boterham of wat anders te eten.
Meebrengen: eigen drinken, regenkleding, goed schoeisel
(water afstotend als dat kan), eigen ontbijt, pen en papier.
Groet, Anton van Driell

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS week19
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 Corona-maatregelen
van het RIVM. Bij inloop een mond/neus masker dragen,
als u zit mag dit af, we geven elkaar voldoende ruimte.
De openingstijden zijn op werkdagen van 10.00–12.00 uur
Hemelvaartsdag 13mei zijn we gesloten.
KOMENDE DIENSTEN:
ZONDAG 16 mei, 7de zondag van Pasen
10:00 uur Ds. Chris Kors (Doesburg) Liturgische kleur: wit

een gezegende zondag
en een goede week gewenst!

