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Weekbrief nr. 47 Zondag 20 november 2022
Laatste zondag van het kerkelijk jaar Liturgisch kleur: groen
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.
BIJBEL BASICS Verdriet en troost We lezen twee stukken
uit het Bijbelboek Klaagliederen. De dichter van deze tekst
voelt zich ellendig: hij is verdrietig en bang.
Toch zegt hij ook dat hij vertrouwt op God,
op Gods liefde en trouw. Klaagliederen 1 en 3:31-36.
DE DIENSTDOENDE TAAK- EN AMBTSDRAGERS Voorganger:
ds. Kees Burger; ouderling: dhr. Marc Bijl; taakdrager eredienst:
dhr. Hugo Crucq; diaken: dhr. Arjan van Dijk; lector:
mevr. Atie Middelhoek; kinderdienst: mevr. Hetty Verhorst;
muzikale leiding: dhr. Anton van Driel en kosters:
mevr. Janneke Hempel en dhr. Willem Spek.
BERICHT VAN OVERLIJDEN
Donderdag 17 november jl. is op 75-jarige leeftijd overleden
Arie van der Pol. Hij woonde de laatste tijd in de Rembrandt,
afdeling Pieter de Hoogh. Voordien woonde hij met zijn vrouw
Wil in de Anton Mauvestraat. Muziek was voor Arie zijn leven.
Hij speelde piano en orgel en was bevlogen koordirigent.
Gedurende de laatste jaren verhinderde de mist van de
dementie zijn vermogen om te musiceren. Arie was en bleef
een aimabele man, die muziek hartstochtelijk bleef
liefhebben. Zijn favoriete muziekstuk was Psalm 91
uit het Oratorium Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
De tekst van vers 11-12 luidt:
‘Denn Er hat seinen Engeln befohlen über dir,
daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
daß sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.’
Te midden van zijn trouwe en lieve familie heeft Arie zijn
laatste adem uitgeblazen tijdens het klinken van deze psalm.
Zo hebben de engelen zijn ziel naar de Hemelse Vader
begeleid. Arie laat een vrouw, kinderen en kleinkinderen na.
De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op donderdag
24 november om 13.00 uur in De Open Hof. Vanaf 12.00 uur
is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.
In aansluiting op de dienst vindt de teraardebestelling plaats
in besloten kring op de Natuurbegraafplaats Zomerlanden
te Heinenoord. Wij wensen de nabestaanden van Arie
de zegen en troost van onze Hemelse Vader.
Ds. Frits Renes
DE 1E COLLECTE IS VOOR HET FONDS ARMOEDEBESTRIJDING.
Alweer heel wat jaren vragen
de kerken om aandacht voor
het proces van verarming en
verrijking in onze samenleving.
Bij veel mensen heeft dit de ogen geopend en meer inzicht
gegeven voor de problemen en de oorzaken rondom de
armoede. Toch wil die kloof in Nederland maar niet kleiner
worden en blijft hij bestaan tussen arm en rijk.

Veel mensen, voor het grootste deel alleenstaande vrouwen
of één ouder gezinnen, leven op of onder de rand van het
maatschappelijk minimum. De voedselbanken zien niet
voor niets het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is
maar niet kleiner worden. Er gaan wel mensen uit die weer
op weg zijn geholpen, maar er komen steeds weer
nieuwe mensen bij. Nu met de gevolgen van de oorlog
in Oekraïne komen er ook meer mensen die zich melden
bij Voedselbanken. Ook bij diaconieën kloppen er nog steeds
mensen aan voor hulp. Reden genoeg voor de kerken
om onverkort aandacht te blijven vragen voor dit onrecht,
ook hier in onze eigen gemeente en in onze Hoeksche Waard.
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.

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.
RUNNING DINNER!
Beste mensen, Zondag 27 november 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 via e-mail bij Ina Yntema:
inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina Yntema
of Willy Gerlof na afloop van een kerkdienst
in de Omloop van De Open Hof.
De aanmelding sluit op zondag 20 november.
Het running dinner is dé manier om elkaar beter
te leren kennen! Meldt u dus aan, als gast of als gastgever.
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.
VANMIDDAG 16.00 tot 17.00 uur
De Open Hof
Informele bijeenkomst waarin persoonlijk afscheid
genomen kan worden van ds. Marjo den Bakker
en dhr. Peter Salomons
Van harte welkom.
Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een Vesper.

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 door te geven.
leolommers.musicus@gmail.com
Zodoende kunnen we de zangwerken gereed maken
en deze voor tijd aan u geven!
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN De bloemen uit de
dienst zijn met een kaart en een hartelijke groet van ons allen
gebracht naar mevr. Trudi van der Meer, Kloosring 29, 3261 SE.
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.

DANK JULLIE WEL Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen,
die ik vorige week kreeg. Fijn dat er zoveel mensen
aan mij denken door het tekenen van de kaart.
Hartelijke groeten, Trudi van der Meer.
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.
DIENST ZONDAG 27 NOVEMBER
Eerste zondag van de Advent Liturgisch kleur: paars
10.00 uur

De Open Hof

Tienerdienst

10.00 uur

De Open Hof

ds. Lyonne Verschoor

Bovengenoemde zondag (27 november) is er een
aangepaste gezinsviering met als thema
Waar wacht je op!? Het wordt een vrolijke viering voor
iedereen. De kinderen blijven deze zondag in de dienst.
VOORAANKONDIGING WERELDWINKEL
Volgende week zondag (27 november) staat na de dienst
de Wereldwinkel weer met een tafel in de Omloop
met o.a. dingen voor de kerst, kerststallen, kerstversieringen
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’!

HUISKAMER ZOEKT KOKERS De belangstelling om op
woensdag in de Huiskamer te eten is na de corona-tijd
aanmerkelijk toegenomen. We willen daarom ons kookteam
uitbreiden. Met gemiddeld 20 gasten
is er behoefte aan 2 kokers per woensdag.
Wie wil er samen met ons een bijdrage leveren
aan dit mooie werk. Voor meer informatie kunt u terecht bij
mevr. Marjan van der Meij en dhr. Jan Middelhoek.
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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 23 november zijn we de hele dag open.
We gaan om 12.30 uur met elkaar lunchen:
broodje gebakken paddenstoelen met tijm. Kosten: €3,50.
’s Middags wordt er gekookt: gebakken aardappelen,
sperziebonen en gepaneerde varkensschnitzel.
We gaan 17.30 uur aan tafel. Van harte welkom!
4. 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!
5. BEIJ ONS AAN TAFEL 3-gangen maaltijd
Wilt u aanschuiven, vrijdag 25 november zijn we er!
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
6. STIJLDANSEN doet u mee? De komende stijldansavond
staat gepland op 25 november. Vanaf 20.00 uur beginners
(deze kunnen blijven bij de gevorderden)
en vanaf 20.30-21.45 uur gevorderden. U bent welkom via de
zij-ingang 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,
613230, arianne@marsenaar.com.
7.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

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

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

