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Weekbrief nr. 21 Zondag 22 mei 2022
Zesde zondag van Pasen Liturgisch kleur: wit
10.00 uur

Tienerdienst

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.
MEREL
Donderdagmorgen, half vijf. Door een enorme donderslag
schiet ik rechtop in bed. Het is nog donker buiten. Ik lig even
wakker en hoor de regen. De tuin is er blij mee. En boven de
regen uit, begint de merel te zingen. Hoog, helder en hard.
Die neemt alvast een voorschot op de dag. Ik draai me nog
even om.
Een wijs iemand zei: Geloof is de vogel die licht voelt en zingt
als de dageraad nog donker is. De merel wacht niet tot het
licht geworden is om zijn lied te beginnen. Zo hoeft de mens
niet te wachten met vertrouwen hebben tot het beter wordt.
David schreef Psalm 57 toen hij zich voor koning Saul verstopte
in een spelonk. Hij vreesde voor zijn leven. ‘Wees mij genadig,
God, wees mij genadig, want bij U is mijn leven geborgen’
zingt hij. ‘Ontwaak, mijn ziel, ik wil het morgenrood wekken.’
Het doet mij denken aan fluiten in het donker of psalmen
zingen in de nacht; om de angst te bezweren, het donker van
je af te houden, maar ook om die geborgenheid uit Psalm 57
tevoorschijn te zingen.
Mocht u nog eens ergens wakker van liggen, luister dan naar
de merel of zing zachtjes zelf een lied. Met een hartelijke
groet, ds. Lyonne Verschoor
BIJBELBASICS
Op het rooster staat vandaag Psalm 105,een psalm die
gemaakt is om God te danken voor alles wat hij doet. De
dichter schrijft over allerlei mensen uit de geschiedenis, onder
wie Abraham en Isaak. Daar gaan de kinderen mee aan de
slag. In de kerkzaal lezen we deze zondag Jezus’ bekende
woorden: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Zij
vormen een opmaat naar het feest van de Hemelvaart en
Pinksteren
LITURGIE
bij de kaarsen: Kom, Geest van God, NL 333
In de veelheid van geluiden, NL 283
uit de Bijbel: Johannes 14: 1-6
U kennen, uit en tot U leven, NL 653: 1, 5 en 7
Heer, wijs mij uw weg, HH 420
gebeden: God in de hemelen, NL 368e
aandacht voor Stichting Support Rwanda, Peter van der Wel
slotlied: Overvloedig geef ik u, NL 428

DIENSTDOENDE AMBTS- EN TAAKDRAGERS
Predikant: ds. Lyonne Verschoor; Ouderlingen: Dhr. Nico den
Boer en Mevr. Cobi Crucq; Diaken: Dhr. Arjan van Dijk
Tienerdienst: Mevr. Janneke Hempel; Kinderdienst: Mevr.;
Annemarie Schipper; Organist: Dhr. René Strijder; Kosters: Dhr.,
Arie Maaswinkel en Dhr. Anton van Driel; Lector: Mevr. Atie
Middelhoek.
COLLECTE
De 1e collecte is voor: Stichting Noodhulp Rubengera
Rwanda
In 2020 is de stichting Support
Rwanda opgericht. Het doel van de
stichting is het ondersteunen van
tenminste 10 gezinnen. De stichting
richt zich daarbij op de meest arme
gezinnen in Rubengera, een dorp in
het noordwesten van Rwanda. De
gezinnen worden geholpen middels
aanvulling van de basisbehoeften zoals eten en drinken, een
kip, een geit, zaaigoed, een woning die beschutting geeft en
kleding en schoolmaterialen voor de kinderen e.d. Doel hierbij
is om de gezinnen in de toekomst zelfvoorzienend te laten zijn.
Meer informatie vindt u in het kerkmagazin en op de website
www.supportrwanda.com .
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
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.
- 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.
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.
DONDERDAG 26 MEI, HEMELVAARTSDAG
KERKDIENST 10.00U.
Voorafgaand kunt u mee met dauwtrappen. Aanmelden
daarvoor kan bij Anton van Driel.
Hemelvaart is het meest ‘onbekende’ christelijke feest. Veel
mensen hebben moeite om het uit te leggen, aan een ander
maar ook aan zichzelf. Wat vieren we nu eigenlijk? In de
dienst wil ik vooral stilstaan bij de betekenis van een God die
in de hemel is.

LITURGIE
uit de Bijbel: Psalm 47; Handelingen 1: 4-11 en Johannes 14:1820 en 26
Zing ten hemel toe, NL 645: 1, 2, 3 en 6
De Heer is koning, NL 93

De Heer is opgetogen, NL 666
Overvloedig geef ik u, NL 428
Kom, laat ons deze dag, NL 672: 1, 2 en 6
DIENSTDOENDE AMBTS- EN TAAKDRAGERS
Predikant: ds., Lyonne Verschoor; Ouderlingen: Dhr. Marco Uijl
en mevr. Ina in’t Veld; Diaken: Mevr. Sjaan de Geus; Organist:
Dhr. Leo Lommers; Koster: Dhr. Jan Middelhoek; Lector: Dhr.
Arie Maaswinkel
COLLECTE
De 1e collecte is voor: Stichting Exodus
Stichting Exodus biedt opvang en
ondersteuning aan exgedetineerden en gedetineerden in
de laatste fase van
hun gevangenisstraf. Wel
moeten zij gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te blijven. Deze
(ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van
de elf Exodushuizen of bij een maatje uit het Exodus
vrijwilligersnetwerk. Ook biedt men hulp aan familieleden van
(ex-)gedetineerden. Exodus gaat uit van vier sleutels: wonen,
werken, relaties en zingeving. Door de samenwerking tussen
de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een
solide keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding
geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het
weer vrije leven daarna. Meer info: www.exodus.nl
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collecteschalen.
DAUWTRAPPEN DONDERDAG 26 MEI
Om de traditie voort te zetten gaan we met
Hemelvaartsdag weer dauwtrappen.
Stipt op tijd, om 5.00 uur, vertrekken we in stilte
vanuit De Open Hof richting Klein Profijt en
mogelijk kunnen we de zon op zien komen.
Neem wat te eten en drinken mee voor onderweg en later
het ontbijt in De Open Hof. Zorg voor waterdichte schoenen
en eventueel regenkleding.
Vanaf Klein Profijt lopen we via rustige (voet)paden, dijken en
park De Laning terug naar de Open Hof.
WAARNEMING DS. MARJO DEN BAKKER
De kerkenraad heeft ds. Frits Renes bereid gevonden om
gedurende de periode van ziekte van ds. Marjo den Bakker
voor haar waar te nemen in het pastoraat van wijk West. Voor
velen van u is ds. Renes geen onbekende en daarom zijn we
blij dat hij deze waarneming op zich wil nemen. Hij is
rechtstreeks bereikbaar op nummer 06 49 30 80 49, via het
wijkteam West of via de scriba; Cobi Crucq-van Maldegem.
Zijn mailadres is: ds.f.l.renes@gmail.com
Heeft u, heb jij behoefte aan pastorale zorg, aarzel niet om
ds. Frits Renes te bellen, te mailen of via de genoemde
kanalen een afspraak te maken.
Wij wensen ds. Frits Renes veel succes in de hem reeds
bekende wijk en bidden hem in dankbaarheid Gods zegen
toe.
De kerkenraad.
VAN GOD LOS?
De jaren ’60 is een van de meest revolutionaire én religieuze
periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van
deze periode was de invloed van de kerk op het dagelijks
leven nog allesoverheersend. Grote gezinnen waren normaal,
gemengd trouwen was taboe en boodschappen deed men
bij winkeliers van de eigen zuil. Toch ontstonden er barsten.
Vrouwen gingen massaal aan de pil, heiligen werden
overboord gegooid en homoseksualiteit werd voorzichtig
bespreekbaar.
Raakte Nederland van God los?

Wie gaat er mee naar de tentoonstelling Van God los? in het
Museum Catharijne Convent in Utrecht. Datum: vrijdag 10
juni, tijd: 10 uur. We gaan met eigen vervoer en u moet
rekening houden met een stukje lopen. Het is de bedoeling
om een rondleiding aan te vragen en de lunch in het
museum te gebruiken. De maximale groepsgrootte is 15
personen. Aanmelden kan tot 22 mei a.s bij ds. Lyonne
Verschoor.
EXAMENS

Heel veel sterkte en succes voor voorlopig
de laatste week van examens
In de Omloop vindt u hartjes om een
eindexamenkandidaat in uw eigen
omgeving een hart onder de riem te
steken. Neem er een mee voor je dochter,
kleinzoon, buurmeisje, neef enz.. Het is fijn
als je in het schriftje noteert wie er iets
meeneemt en voor wie.
VOEDSELBANK
Hartelijk dank voor uw producten voor de Voedselbank.
In de maand mei zamelen we graag vruchtensappen in.
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.
BAANBREKERS
Op vrijdag 10 juni gaan de Baanbrekers 24 uur niet eten en
alleen water drinken. Zij hopen hiermee geld op te halen voor
de World Servants.
Op zondag 29 mei en 5 juni zullen zij na de kerkdienst
aanwezig zijn om te vragen of u hen wil sponsoren. Wanneer
u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen en
wel wil sponsoren kunt u bellen met Daniëlle de Koning (0186625555) of een berichtje sturen naar
jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl
Wanneer u het leuk vindt om de Baanbrekers een hart onder
de riem te steken op vrijdag 10 juni kan dat van 19.00-21.00 in
de huiskamer van De Open Hof.
WORLD SERVANTS

Op 18 juni is er vanuit World Servants OudBeijerland weer een leuke nieuwe actie!
Hierbij is er een prachtige route door de
Hoeksche Waard uitgestippeld waarbij u
ondertussen kan bijkomen en genieten van
heerlijke hapjes. Alle opbrengst gaat naar
actiegroep world Servants. kosten
Volwassen (13+) €25,- / Kind €10,50, vertrek
tussen 10:00 en 12:00 vanaf de Open Hof
Aanmelden via oblworldservants@gmail.com
JARIG
Aankomende week feliciteren we alle jarigen en in het
bijzonder:
23 mei: Dhr. J.C. Bestebreur, 55 jaar
26 mei: Dhr. F. Bongers, 75 jaar
26 mei: mw. A. Huijzers-Vermaas, 90 jaar
27 mei: Dhr. A.T. Konijnendijk, 55 jaar
*Op de Weekbrief vermelden we jarige kinderen, mensen met
een kroonverjaardag en jarigen in een zorginstelling.

EXPOSITIE

Er hangt een mooie expositie in de Omloop
van De Open Hof.

Op zondag en in de week kunt u daarvan
genieten .De exposant is Agnieszka van
Noordt. Zij is 43 jaar, geboren en opgegroeid
in Polen. Ze volg nu een opleiding op de
Kunst academie in Arendonk, België om zich
daar verder te ontwikkelen. Om meer van haar werken te zien
kunt u kijken op haar website; agnieszka.gallery
Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur
woensdagmiddag:
14.00 tot 17.00 uur
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een kaart en een hartelijke
groet van ons allen gebracht naar:
familie Uyl,
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal?.
DANK U WEL
1. Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaart uit de kerk
dat was een leuke verrassing Jetty van Ruiven
2. Hartelijk bedankt lieve mensen die mij een kaart hebben
gestuurd , ik heb na een val mijn bekken gebroken.
Het heeft mij goed gedaan en blij gemaakt, nogmaals veel
dank groeten Aty Bijl
3. Hartelijk dank voor de bloemen, kaarten en berichtjes na
een grote operatie aan mijn knie. Ik ben ondertussen weer
thuis en zal een lange revalidatie nodig hebben. We gaan er
van uit dat het weer goed komt. Lieve groetjes van Carin Uylde Groot.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Mw. Bekker - Kolf uit de Wilhelminastraat 21 in Oud beijerland
ligt sinds 11 mei in het Ikaziaziekenhuis afdeling 3a Ze is
opgenomen met een longontsteking.
Ik ben Frieda va de Steen. Ik ben naar het ziekenhuis geweest
voor de uitslagen. Alles was goed. Ik mag over een halfjaar
terugkomen om nog een foto te maken, dan is het de laatste
keer. Dan heb ik er 5 jaar opzitten. Ik ben er heel erg blij om.
God heeft me weer geholpen. Frieda van de Steen.
Mw. Diet Radstake - Jansen van Velsen
Tijdelijk opgenomen in 't Huys te Hoecke
Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek
Woongebouw Rembrandt: Mevr. Marrie Barendregt,
Rembrandtplein , en mevr. M.J. van den Heuvel,
Rembrandtplein .
Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11,
3262 DA. Dhr. en mevr. Fonkert – Van Dort; mevr. M.E. Hage;
mevr. Dina Kielen; mevr. Polder – Van der Meulen; Dhr. J.P.
Rantong; mevr. Coby van 't Veer; mevr. Tineke van der Zee,
en dhr. en mevr. Zwaal.
Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.
Mevr. G.J. Hider – van Weert; mevr. Annie Huijzers; mevr. Eefje
Leensma; mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny Visser.
Dhr. en mevr. Dijkshoorn – Boot, en dhr. en mevr. Cor en Nelly
Schot, Woonzorgcentrum Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV
Piershil.
Dhr. Jaap van Gijzen, Zorgwaard, locatie Dorpzigt,
Dorpzigt 5, 3284 CA Zuid-Beijerland.
Mevr. Fija Griffioen, Herbergier Piershil,,Voorstraat 20/20a, 3265
BV Piershil.

Mevr. W. de Man – op de Hoek en mevr. Elly Verkerk:
Alerimus, Locatie De Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 BC
Numansdorp.
Mevr. Frieda van Wattum: Zorgwaard locatie 't Huys te
Hoecke, Zomerplein 119, 3297 SE Puttershoek.
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.
Wij denken aan hen en de mensen die om hen heen staan.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
Wij danken U in Jezus’ naam (LB981)
HUISKAMERNIEUWS WEEK 21
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 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 25 mei zijn we de hele dag open.
We gaan we om 12.30 uur met elkaar lunchen: Kosten: € 3,50.
‘s Middags wordt er gekookt. Opgeven vóór 15.00 uur. We
gaan 17.30 uur aan tafel. Kosten € 5,-. Van harte welkom!
4. Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag Koffiedrinken na de
dienst.
5. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen.
Om 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. BEIJ ONS AAN TAFEL 3-gangen maaltijd. Wilt u aanschuiven,
vrijdag 27 mei zijn we er! Aanmelden in de Huiskamer of via
de mail: huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tijd: 10.30 –
14.30 uur.
7.STIJLDANSEN doet u mee? De komende stijldansavond staat
gepland op 27 mei.
De avonden vinden niet wekelijks plaats, maar in een blok
van zes lessen per half jaar, eens in de twee tot drie weken.
Vanaf 20.00 uur beginners (deze kunnen blijven bij de
gevorderden) en vanaf 20.30-21.45 uur gevorderden.
U bent welkom via de zijingang van De Open Hof.
De eerste keer kan men gratis meedoen.
Aanmelden kan ook zonder danspartner, dan wordt er
gezocht naar een geschikte danspartner. Info en aanmelding
(graag vooraf) bij Arianne Vermeulen,
arianne@marsenaar.com.
8. Zondag 12 juni is de zondagse Lunch!
12.00 Uur met elkaar wat drinken, daarna de bekende 4gangen lunch van onze koks. Kosten: € 7,50.
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 29 mei, 7e zondag van Pasen
10.00 uur.

De Open Hof:

GOEDE WEEK GEWENST!

Ds. Frits Renes

