
 
 

 

 
 
 

 
Weekbrief nr. 48 Zondag 27 november 2022  

Eerste zondag van de Advent Liturgisch kleur: paars 

 

10.00 uur De Open Hof Tienerdienst 

 

BIJ DE VIERING    TOCH EEN BEETJE SAMEN    DE MENTIMETER 

Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.  

 

AANPASSEN 

Een aangepaste gezinsdienst vandaag. Aangepast 

waaraan? Aan wie? Het is zo’n woord van nu: ‘aanpassen’. 

Merkwaardig genoeg zijn het altijd anderen van wie we dat 

vragen. ‘Ze’ moeten zich maar aanpassen. Nooit wijzelf.  

Vandaag betekent ‘aangepast’ dat de dienst geschikt is 

gemaakt voor een specifieke doelgroep. We vieren samen 

met mensen met een beperking. Moeilijke woorden, te lang 

stilzitten en alleen maar luisteren proberen we vandaag te 

vermijden. De ernst van Gods woord komt lichter dan anders 

naar voren. Onze gebruikelijke orde van dienst is geschikt 

gemaakt zodat we allemaal worden aangesproken. 

Tenminste dat hopen we.  

Aanpassen betekent ook ‘je conformeren’. Dan gaat het over 

jezelf. Je past jezelf aan, maakt jezelf geschikt om 

aangesproken en geraakt te worden. Eigenlijk zou elke 

kerkdienst een aangepaste dienst moeten zijn. Aangepast, in 

die zin dat we bereid zijn om compromissen te sluiten met 

onszelf, met onze eigen verwachtingen en verlangens. Een 

collega zei, toen hij vertelde over de liedcultuur in zijn 

gemeente: Voor iedereen geldt de 80/20 regel. Daarmee 

bedoelde hij dat je je bij 80% van de dienst(en) prettig voelt, 

en dat je je voor de overige 20% aanpast aan wat anderen 

prettig of mooi vinden. Uitgaande van de 80/20 vragen we 

van jonge mensen misschien soms wel meer dan van 

ouderen.  

Vandaag bid ik om aanpassingsvermogen. Dat we niet in de 

weerstand gaan, maar openstaan voor wat anders is, of 

nieuw, en daar positief en zelfs creatief op durven reageren. 

Ik denk dat Jezus ons daartoe ook heeft opgeroepen toen Hij 

zei: Volg mij. Met het oog op zijn koninkrijk vraagt Hij ons om 

ons aan te passen, onszelf daarvoor geschikt te maken. Hij 

vraagt ons om  onze eigen verlangens minder belangrijk te 

maken en er te zijn voor die ander. Een hartelijke groet voor u 

allen, ds. Lyonne Verschoor-Schuijer 

 

ADVENTSPROJECT: Ik kan niet wachten! 

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord 

‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van 

Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op 

aarde. Dat vieren we met Kerst. En dat is ook het thema 

waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven: Ik kan niet wachten! 

Bij deze zondag 

Het thema voor de eerste zondag van Advent is ‘Wachten op 

de dag dat Jezus terugkomt’. Advent betekent niet alleen 

dat we wachten op de geboorte van Jezus, maar ook dat we 

zijn terugkeer op aarde verwachten. Vandaag lezen we 

Jacobus 5: 7-8. De mensen moeten geduldig wachten op de 

dag dat Jezus terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op 

de regen die zijn land nodig heeft. 

 

 

DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS Voorganger:  

ds. Lyonne Verschoor; ouderling: dhr. Marc Bijl; taakdrager 

eredienst: mevr. Ineke Wisse; diaken: mevr. Willy Gerlof; 

lector: dhr. Jasper Wijma; muzikale leiding: dhr. Leo Lommersl 

en kosters: dhr. Anton v. Driel en dhr. Arie Maaswinkel. 

 

DE 1E COLLECTE IS VOOR: 

De stichting Pa en Zoon helpen 

staat bekend om hun discrete hulp 

aan kansarme mensen in Sri Lanka. Dankzij de geweldige 

ondersteuning en het vele medeleven uit de Open Hof 

realiseren we veel op het gebied van educatie, medische 

zorg, woonvoorzieningen en hygiene! In september heeft 

Robert Andeweg Sri Lanka weer kunnen bezoeken en hij trof 

daar veel armoede en vooral honger. Het Gamini 

bejaardentehuis puilt uit met ouderen die door familie uit huis 

zijn gezet vanwege de crisis. Tekorten aan 

schoonmaakmiddelen en voedsel zijn aangevuld. De 

economische crisis met de hoge inflatie maakt het niet 

gemakkelijk voedsel in te kopen. Toch hebben er weer zo’n 

200 gezinnen een voedselpakket gekregen en is er gezorgd 

dat ook in de komende tijd voedsel uitgedeeld kan worden. 

Ook de 2 scholen zijn bezocht waarbij de hoogste nood aan 

lesmateriaal en voedselpakketten is geledigd. In maart was 

begonnen met het uitdelen van gratis maandverband en 

ondergoed. Door de hyperinflatie moest het fonds aangevuld 

worden om tot het eind van het jaar te kunnen voorzien. Dit is 

ook gebeurd. Voor meer project info: 

www.facebook.com/paenzoonhelpen 

 

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,  

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. 

 

 

 

GIFTEN Verschillende mensen hebben hun 

energiecompensatie aan diaconale collectedoelen 

geschonken. Dank u wel voor deze gulle giften! 

De diaconie. 

 

KERST HERBERG Een aantal weken geleden hebben we 

gepeild of er interesse bestaat voor een alternatieve aanpak 

van het kerstdiner voor mensen die moeite hebben om alleen 

de kersdagen door te komen: de Kerst Herberg. Opnieuw 

organiseren van het kerstdiner oude stijl was namelijk niet 

haalbaar. Er bleek helaas nauwelijks interesse om deel te 

nemen aan de Kerst herberg. We hebben daarom besloten 

om dit niet door te laten gaan. 

De diakonie. 

 

FOTO EXPOSITIE DUURZAAMHEID  

De aangeleverde foto’s  

die te maken hebben met 

duurzaamheid. U wordt 

uitgenodigd om deze expositie  

te bekijken en laat daarbij ook uw eigen 

verbeelding spreken. Wat herken ik erin, wat zeggen  

de teksten mij? Duurzaamheid kan op vele manieren,  

dat laat de expositie zien. Het is maar een greep,  

ver weg hebben wij daar niet zoveel grip op, dichtbij wel. 

 

WERELDWINKEL  na de dienst  staat er een tafel in de Omloop  

met o.a. dingen voor de kerst, kerststallen, kerstversieringen  

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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en kerstkaarten etc. Door een artikel in de Wereldwinkel  

te kopen doet u mensen in ontwikkelingslanden een plezier!  

Kom kijken en kopen!  

Er kan gebruik gemaakt worden van het ‘pinapparaat’ 

 

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.  

 

VOEDSELBANK Deze maand zien we graag pepernoten, 

chocoladeletter, blikje vlees, beschuit en een potje jam  

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.  

Namens de Voedselbank, alvast hartelijk dank. 

 

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. 

 

DOOPDIENST Zondag 4 december a.s. hopen we weer  

een feestelijke doopdienst te hebben. Voor het aanmelden 

van dopelingen kan contact opgenomen worden  

met de scriba, Cobi Crucq. Dit kan per mail: 

scriba@deopenhofoudbeijerland.nl   

of telefonisch 06 122 00 685. 

 

WIJNACTIE Bedankt voor uw deelname aan de wijnactie  

van De Open Hof. De opbrengst van deze actie gaat naar 

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard.  

U kunt uw bestelling op zaterdag 26 november  

tussen 10 en 12 uur ophalen in de Huiskamer  

van De Open Hof. margot.vandam@hetnet.nl  

 

KERSTENGELACTIE Weet u/ jij het nog? Vorig jaar waren er in 

de adventtijd vele kerstengelen actief. Een mooie manier  

om naar elkaar om te zien en leuk om te doen.  

We hebben toen ook vele enthousiaste reacties gehad. 

Reden voor de diaconie om deze actie ook dit jaar  

te organiseren. Wat houdt de actie in? U/ jij kunt zich 

aanmelden als kerstengel door een mail te sturen naar 

kerstengeldeopenhof@gmail.com .  

Dan ontvang je een naam en adres van iemand uit  

onze gemeente die een steuntje in de rug kan gebruiken.  

Iedereen, jong of oud, groot of klein, alleen of als gezin  

kan zich aanmelden als kerstengel. Het is de bedoeling  

om in de adventtijd (van zondag 27 november tot  

vrijdag 24 december) elke week bij diegene waarvan  

je het adres hebt gekregen een attentie te geven  

of gebaar te maken. Het gaat om een klein gebaar  

zoals een kaartje te sturen, wat lekkers te  bakken,  

een verrassing aan de deur te hangen, een tekening  

te maken of een mooie tekst of recept door te geven.  

U kunt dit anoniem doen maar dat hoeft niet.  

Ook contact maken mag, even een kop koffiedrinken,  

een praatje maken. Het gaat om het gebaar en zeker niet 

om de hoeveelheid dure dingen. U weet vast als kerstengel 

wat bij de ander een glimlach kan brengen. We hopen dat er 

vele kerstengelen vanuit De Open Hof zullen uitvliegen. 

 

GROOT GEMEENTE KERSTKOOR  

Lieve mensen van De Open Hof, zanglustigen in het bijzonder! 

Voor de Kerstmorgen hebben we het idee weer eens een 

GROOT GEMEENTE KERSTKOOR samen te stellen.  

We houden twee repetities, maandag 12 en 19 december 

van 19.30 uur tot 21.00 uur. Buiten de vaste groep  

(25 personen) van De Open Hof Zangers willen we u vragen 

deelname aan Leo Lommers. 

Zodoende kunnen we de zangwerken gereed maken  

en deze voor tijd aan u geven! 

 

JARIG Alle jarigen van deze week van harte gefeliciteerd! 

Hieronder worden jarige kinderen vermeld, jarigen met een 

kroonverjaardag en jarigen in een zorginstelling. 

28 nov: Bram van den Berg, 4 jaar 

28 nov: Dhr. M.Y. Verweij, 25 jaar 

28 nov: Mevr. S.D. Bouman, 60 jaar 

28 nov: Mevr. J. van der Zweth-de Graaf, 70 jaar 

29 nov: Ruben van den Berg, 15 jaar 

30 nov: Mevr. S.I. Blokland, 35 jaar 

30 nov: Dhr. C. Spoorendonk, 75 jaar 

1 dec: Lotte den Otter, 20 jaar 

3 dec: Sam Andeweg, 11 jaar 

3 dec: Dhr. D.W.C. Meeldijk, 40 jaar 

3 dec: Mevr. C. Leentvaar, 60 jaar 

3 dec: Dhr. K.A. van Oost, 70 jaar 

4 dec: Dhr. J.K. Crucq, 45 jaar 

 

GEZOCHT! Zondag 29 januari 2023 is er een Top 2000-

kerkdienst met het Popkoor Pop Up olv. Inge Rambags. Deze 

dienst ‘Geloof…. in het leven!’ ligt al sinds december 2020 op 

de plank. Wie vindt het leuk om mee te helpen in de verdere 

voorbereidingen? De songs zijn geselecteerd maar wat 

gebeurt er verder tijdens de dienst? En ook in praktische zin 

..zijn er mensen nodig. Wie?! Aanmelden kan bij ds. Lyonne 

Verschoor 

 

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de 

dienst zijn met een kaart en een hartelijke groet van ons allen 

gebracht naar mevr. Sandra Udema, Jori en Maties, 

 

Denkt u aan het tekenen van de kaart,  

in de Omloop van de kerkzaal?. 

 

DANK JULLIE WEL  Ontzettend bedankt voor de bloemen die ik 

mocht ontvangen na de dienst van 20 november. Het herstel 

na mijn operatie gaat gelukkig heel voorspoedig dus ik hoop 

al snel weer in de kerk te zijn. Dat ik de bloemen kreeg was 

een grote verrassing en deed mij erg goed. Hartelijke groet, 

Sandra Udema 

 

MEELEVEN – KAARTJE STUREN Mevr. Rika Manschot is 

opgenomen op de Revalidatie afdeling, van Zorgwaard, 

locatie Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.  

 

Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11,  

3262 DA. Mevr. H.M.M. Bol - Sterk; 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; voor 

revalidatie: mevr. A.N. Visser – in ‘t Veld; mevr. Adri de Wit; 

mevr. Tineke van der Zee en dhr. en mevr. Zwaal. 

 

Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.  

Mevr. Annie Huijzers; mevr. Eefje Leensma; mevr. G. Onnes – 

Hobbelink en mevr. Teuny Visser. 

 

Dhr. en mevr. Dijkshoorn – Boot, en dhr. Cor Schot, 

Woonzorgcentrum Heemzicht,  

Voorstraat 26, 3265 BV Piershil. 

Dhr. Jaap van Gijzen, Zorgwaard locatie De Korenschoof, 

Wouter van der Walestraat 1, 3274 CR Heinenoord. 

Mevr. W. de Man – op de Hoek  en mevr. Elly Verkerk, 

Alerimus, Bernhardstraat 25 /TOP1,  3281 BC Numansdorp.  

Mevr. An van Elst, Zorgwaard, Zomerplein, 3297 SE 

Puttershoek. 

Mevr. Frieda van Wattum  Zomerplein 119, 3297 SE 

Puttershoek. 

Dhr. W.J. van der Pligt, Zomerplein 151, 3297 SE Puttershoek. 

Mevr. Jel Aartsma, Zomerplein 157, 3297 SE Puttershoek. 

Mevr. Gré de Winter, Schaduwrijk 23, 3297 SC Puttershoek. 
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GEDENKWAARDIG  

Dhr. en mevr. v. Belle-Flinterman, zijn 1 december, 55 jaar 

getrouwd. 

Dhr. en mevr. Brussaard – van .der Wulp, zijn 2 december, 45 

jaar getrouwd. 

Dhr. en mevr. van ’t Geloof- d. Vries, zijn 3 december, 40 jaar 

getrouwd  

Dhr. en mevr. Spruijt -Andeweg, zijn 3 december 12,5 jaar 

getrouwd.  

Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

 

DANK U WEL Naar aanleiding van ons 55-jarig huwelijk 

mochten wij een mooie bos roden rozen en een aantal 

kaarten ontvangen. Heel veel dank daarvoor en hopen  

in goede gezondheid naar de 60 jaar te mogen gaan. 

Met vriendelijke groeten, Cor en Elly de Klerk. 

 

TAFELGESPREK Ook in kleinere kring gaan we  

met de verhalenkathedraal verder. Donderdagavond  

1 december is er weer een Tafelgesprek rond  

‘Ieder mens is een verhaal’. We proberen verschillende 

invalshoeken om ons verhaal te vertellen.  

De twee tafelgesprekken die we eerder hebben gehad 

smaakten naar meer. Het is warm en verdiepend  

om in kleinere kring te delen wat ons bezighoudt.  

U kunt zich voor deze avond aanmelden bij  

ds. Lyonne Verschoor. Tijd: 20.00 uur. 

 

BIJBELJOURNALING De laatste avond van dit seizoen  

zal zijn op woensdagavond 30 november.  

Aanmelden bij ds. Lyonne Verschoor.  

 

SIS! Je bent ergens tussen de 35 en 55 jaar.  

Bezig met van alles en nog wat; je werk, je gezin,  

zorg om ouders, een taak op school of in de kerk.  

Je doet het met hart en ziel. Het ene moment zit je  

in een goede flow, het andere moment is te veel.  

Soms veel te veel. Dan is het fijn om dat te kunnen delen  

met anderen die ongeveer in hetzelfde schuitje zitten.  

Dan is het fijn om elkaar te ontmoeten, inspiratie of moed  

bij elkaar te vinden, en samen te bidden. Dat ook.  

We delen tenslotte ook ons geloof, we zijn zusters.  

Vandaar ook ‘Sis’.  

Voel je er wat voor om elkaar op deze basis te ontmoeten  

en beter te leren kennen? Je bent welkom op woensdag  

7 december, 20.30-21.30 uur in De Huiskamer.  

Je kunt je aanmelden bij Lyonne Verschoor.  

Hartelijke groet namens Anne-Marie Schipper  

en Marjon ten Heggeler. 

 

BELIJDENIS DOEN? Iemand sprak mij aan met het verlangen 

om belijdenis te doen. We hebben afgesproken dat dat op 

Paasmorgen 2023 zal gebeuren.  

Misschien denk jij er ook over om belijdenis te doen?  

Of misschien wil je ontdekken wat geloven voor jou betekent. 

Laten we dan met elkaar op weg gaan  

voor een aantal gespreksmomenten.  

Je kunt je daarvoor aanmelden bij ds. Lyonne Verschoor.  

 

 

 

 

 

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 47 

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 30 november zijn we de hele dag open.  

We gaan om 12.30 uur met elkaar lunchen:  

broodje bal. Kosten: €3,50.   

’s Middags wordt er gekookt: Indische hutspot met bal 

gehakt.  

We gaan 17.30 uur aan tafel. Van harte welkom! 

4. Donderdag treft u ds. Frits Renes in de Huiskamer. 

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. Zondag 11 december is er weer de zondagse lunch.  

Om 12.00 uur met elkaar wat drinken en daarna aan tafel  

voor de 4 gangen lunch. Allen hartelijk welkom. Opgeven in 

de Huiskamer. 

7. Dinsdagmiddag 13 december Alzheimer Trefpunt van 13.30 

– 15.30 uur. 

Kwaliteit van leven bij volwassenen met dementie en hun 

mantelzorgers  

te verbeteren. Wij nodigen u van harte uit voor deze 

bijeenkomst. U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden. 

8. Grote Bloemworkshop op donderdag 15 december.  

We maken op deze dag een mooi kerststuk.  

Er zijn 3 mogelijkheden om mee te doen: 10.00 – 12.00 uur, 

14.00 – 16.00 uur en 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden kan in de 

Huiskamer of via de mail 

huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl 

 

 

 

DIENST ZONDAG 4 DECEMBERr  

tweede zondag van de Advent Liturgisch kleur: paars 

 

10.00 uur De Open Hof ds. Lyonne Verschoor 

 

 

 

 

 

Wij wensen elkaar een gezegende zondag                             

en van hieruit een goede week 
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GROTE KERSTWORKSHOP op 15 December 
 

3 mogelijkheden 

10.00 – 12.00 uur 

14.00 – 16.00 uur 

19.00 – 21.00 uur 

Aanmelden in de Huiskamer 

Of via de mail huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl 
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