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Weekbrief nr. 48 Zondag 28 november 2021
Eerste zondag van de Advent Liturgisch kleur: paars
BIJ DE VIERING ……. TOCH EEN BEETJE SAMEN: 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.
10.00 uur

De Baan

Tienerdienst

UITLEG BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING, 1e ADVENT
De achtergrond verbeeldt de Adventsgedachte:
De verwachting van het komende licht van Gods genade,
de geboorte van zijn Zoon.
Deze achtergrond blijft tot en met Kerst staan
en iedere week wordt het “licht” meer zichtbaar.
Bij lucas 2: 1 t/m 5
Het schaakbord verbeeldt het wereldtoneel.
De rode roos verbeeldt God. Hij overziet het wereldgebeuren
en werkt Zijn plan uit met de mensen tot Zijn einddoel.
Hij verzet de ‘pionnen’ om Zijn plan ten uitvoering te brengen.
De klimop staat voor Gods trouw aan de mensen.
De ‘pionnen’:
•
De goudgele chrysant staat voor Keizer Augustus.
Hij straalt macht en verhevenheid uit.
Hij beveelt de volkstelling.
•
Witte Lelie staat voor zuiverheid en verbeeldt Maria.
•
Groene anjer staat voor toewijding
en verbeeldt Jozef.
Maria en Jozef op weg naar Bethlehem op bevel van
Augustus maar uiteindelijk voor de vervulling van de Schrift,
door de profeten al voorzegt dat de Messias in Bethlehem
geboren zou worden, de invulling van Gods plan.
Gekleurde bloemen in de kleine vaasjes
verbeeldt de mensheid, ieder in zijn/haar “rol” in Gods plan.
4 Adventskaarsen waarvan er 1 brandt.
OVER DE DIENST TEL JE MEE? Dat is het thema van het
Advents- en Kerstproject. En daar beginnen we komende
zondag 28 november a.s. mee. Tijdens de kinderdienst
volgen we de lezing die voor deze zondag
staat aangegeven: Lucas 2: 1 t/m 5.
Wanneer tel je eigenlijk mee? En wie bepaalt daarvoor de
norm. Best een lastige. Maar daarvoor zondagochtend meer.
Ik moest bij dit thema ook denken aan de bekende tekst uit
Matteüs 18: 20 waarin ook geteld wordt: ‘Waar twee of drie
in mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden’.
Deze mooie zin staat in de context van het oplossen
van misverstanden, conflicten tussen twee mensen.
Dat er iets is gebeurd waardoor je de verbinding met elkaar
kwijt bent geraakt. Dan kan het goed zijn om er een derde bij
te halen om eruit te komen. Dat lukt vooral – zegt de tekst –
als je bij elkaar komt met Jezus in je gedachten:
waar Hij voor staat, wat Hij kwam brengen: Licht in de wereld.
Dat is: in een ander Licht naar elkaar, naar dingen kijken.

Maatregelen tegen het virus dreigen opnieuw
dat we de verbinding met elkaar kwijt kunnen raken.
Tenzij we het in een ander licht durven te zetten:
met minder bij elkaar kunnen komen maakt dat we
misschien bewuster dan ooit bij elkaar zijn in zijn Naam,
thuis of waar dan ook. Met meer ruimte en tijd voor elkaar.
Met meer ruimte en tijd waar het Licht kan komen.
DIGITALE ADVENTSRETRAITE Wat me in de rest van het jaar
niet regelmatig lukt, lukt me meestal wel tijdens de Advent
(en ook tijdens de Veertigdagentijd): het dagelijks mediteren
aan de hand van het materiaal van de Jezuïeten.
Elke avond krijg je een mail toegestuurd, waarmee je
de volgende dag aan de slag kunt. Dit jaar is het thema:
Hoop bedriegt niet. Als je mee wilt doen:
kijk dan op www.ignitiaansbidden.org. Daar kun je je
aanmelden voor de digitale retraite. Ds. Marjo den Bakker
Het zingen van de liederen wordt verzorgd door:
mevr. Rebecca van der Kolk; dhr. Jaap van Oudheusden;
dhr. Martin van der Pol en mevr. Marjon ten Heggeler.
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Marjo den Bakker; taakdrager eredienst:
dhr. Hugo Crucq en mevr. Ineke Wisse; diaken:
dhr. Arjan van Dijk; lector: dhr. Arie Maaswinkel; tienerdienst:
mevr. Jacoline Overweel en dhr. Marcel Vermeulen;
kinderdienst: mevr. Daniëlle de Koning en mevr. Anne-Marie
Schipper; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers
en kosters: dhr. Willem Spek en dhr. Jan Middelhoek.
IN MEMORIAM Op 19 november is onverwacht overleden
ten gevolge van een hersenbloeding mevr. Ina Hogerwerf.
Zij is 64 jaar geworden.
De crematie heeft jl. vrijdag in besloten kring plaatsgevonden.
Het is voor deze zus een zware tijd, mede omdat haar man vrij
recent is overleden op 55-jarige leeftijd en haar nu overleden
zus haar steun en toeverlaat was. We bidden om troost van
God en mensen voor diegenen die haar zullen missen.
IN MEMORIAM Op 24 november is overleden
mevr. Elisabeth van der Kaaden in de leeftijd van 88 jaar.
Bep woonde sinds eind maart in de Rembrandt. Zij heeft
de aandacht vanuit De Open Hof zeer op prijs gesteld.
Er wordt in familiekring afscheid van haar genomen.
Moge de Eeuwige zich ontfermen over diegenen
die haar zullen missen.
DANK U WEL Dank u wel voor de vele, vele mooie, lieve,
hartverwarmende kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn liefhebbende vrouw en onze liefdevolle,
zorgzame moeder en schoonmoeder
Woutertje Catharina van Gijzen-Langelaar.
Mijn moeder zou zeggen: ‘Je kunt de gemeenschap
van De Open Hof voelen’.
Zo ervaren wij dat ook. Nogmaals veel dank
voor al uw warme medeleven. Jacob van Gijzen, Tine&Ronald
De 1e collecte is voor het Pameijer – Dagactiviteitencentrum.
Op de Oost-Voorstraat 79
in Oud-Beijerland bevindt zich het
dagactiviteitencentrum (DAC)
van Pameijer. Ook in De Open Hof
zijn regelmatig diverse mensen
die van Pameijer op bezoek komen en diverse activiteiten
ondernemen. Degenen die in het ‘DAC’
hun dagbesteding vinden hebben
een breed uiteenlopende psychiatrische achtergrond.
Door hun ziektebeeld zijn ze vaak niet in staat om deel
te nemen aan het ‘drukke’ dagelijkse maatschappelijk
gebeuren, zij hebben een andere structuur nodig in hun
leven. De gevolgen hiervan zijn vereenzaming en vaak ook

financiële problemen. In het ‘DAC’ zijn begeleiders en kan
men terecht voor een praatje of ondersteuning op sociaal
gebied. Jammer dat sommige bezoekers niet mee kunnen
doen aan sommige activiteiten of aan een maaltijd,
omdat ze het gewoonweg niet kunnen betalen.
Daardoor zit er voor hen een bezoekje of het meedoen
aan deze activiteiten die Pameijer organiseert niet in.
Met deze collecte willen wij een duit in het zakje doen,
van waaruit deze mensen geholpen kunnen worden
en wel mee kunnen doen. Zie ook: www.pameijer.nl
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: 610734 of 06-2952 6738;
- 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.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor uw producten voor de
Voedselbank. Zondag 28 november zamelen wij de volgende
producten in: een chocoladeletter, een zakje pepernoten,
een blik soep of een blik groente.
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.
Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank.
ADVENTSPROJECT KINDEREN BASISSCHOOLLEEFTIJD
Tel je mee?.... We beginnen op zondagochtend 28 november
met een speciale kinderdienst waarin ze een eigen kerststal
mogen gaan knutselen. Aanvang: 10.00 uur.
De kinderen hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging
thuisgekregen met een boekje en een poster
over dit adventsproject, waarmee ze de komende weken
door de bijbel verhalen en spelactiviteiten
te weten komen dat iedereen meetelt voor God.

Bovenstaande link geeft toegang tot de visuele
tentoonstelling van de kerststallen, aangeleverd door
gemeenteleden.
ADVENTPROJECT ‘IN EEN ANDER LICHT’
Tweede advent: Kerstengelen maken.
Zoals jullie weten staat er ieder jaar een mooie kerstboom
in de kerk. Die boom kan dit jaar nog mooier worden
als u/jullie mee willen doen.
Wees creatief en maak een kerstengel. Dat kan van papier,
hout, stof, wol en alles wat je zelf kunt bedenken.
Zorg er wel voor dat de kerstengel kan worden opgehangen.
Voor de kinderen die op 12 december in de kerk zijn:
jullie gaan tijdens de kindernevendienst een kerstengel maken
en die mag dan gelijk in de boom worden gehangen.
De kerstengelen kunnen worden ingeleverd tijdens
de openingstijden van de Huiskamer en op zondag
na de dienst bij de dienstdoende diaken.
Lukt dit niet neem dan contact op met Sjaan de Geus
via sdegeus1956@gmail.com dan maken we een
aparte afspraak.
We hopen op een veelkleurige boom, passend bij
De Open Hof: alle engelen mogen meedoen.
EERSTE KERSTDAG: KERSTLIEDEREN TOP-10 Tijdens de dienst van
eerste kerstdag willen we de favoriete kerstliederen van onze
gemeenteleden zingen. Daarom roepen wij u/jullie van harte
op om het meest favoriete kerstlied op te sturen via de mail
of een briefje af te geven aan ds. Lyonne Verschoor.
Dit kan tot uiterlijk 13 december. We zullen dan een top-10
samenstellen en deze liederen worden, hopelijk in een
volle kerk, tijdens de dienst op 25 december gezongen.
We hopen dat we met elkaar op deze manier kunnen laten
zien dat we samen de gemeente van De Open Hof vormen.
JARIG Een hartelijke gelukwens voor alle jarigen deze week!
In het bijzonder voor de mensen die een kroonverjaardag
vieren en voor de jarige kinderen.
1 dec: Mevr. Elfride Bijl – Hempel, 50 jaar
1 dec: Mevr. Gepke Verschoor, 75 jaar
2 dec: Dhr. R. Koedoot, 50 jaar
3 dec: Sam Andeweg, 10 jaar
3 dec: Dhr. Leen van der Waal, 80 jaar
4 dec: Tessa den Eerzamen, 15 jaar
DANK U WEL Hierbij wil ik alle mensen van De Open Hof
bedanken die mij een kaart hebben gestuurd voor mijn
99e verjaardag. Mevr. A. Hempel – Valstar.
DANK JULLIE WEL Beste mensen, Langs deze weg bedankt
voor alle felicitaties voor mijn 60e verjaardag.
Ook bedankt voor alle lieve berichten, die wij van jullie
hebben ontvangen. Grietje en Raymond Rombout-Jongerius
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet
van ons allen gebracht naar mevr. Aty Bijl. Denkt u aan het
tekenen van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN - KAARTJE STUREN Mevr. Hannah van Baars,
is vorige week vrijdag geopereerd in het Erasmus MC.
De operatie is goed gegaan en het herstel verloopt gelukkig
zoals gehoopt. Sinds vrijdag jl. verblijft ze in het Laurens
Intermezzo Zuid, Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
om verder aan te sterken. Als alles goed blijft gaan,
mag ze na een week naar huis.

KERSTSTALLEN

https://photos.app.goo.gl/yrGs5hjXRYp5YJ5Y8
Dhr. Jaap den Braber (Molendijk):
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.

Dhr. Henk van Kasteel: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW,
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 3, 3262 HW.
Mevr. Riek Bakker; mevr. Anneke Brussaard en
mevr. Kora Koekendorp, Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtstraat 65A, 3262 HN.

aan allen, die hier hun talenten voor hebben ingezet!
Voorwaar een schitterend project. En waar het schittert
is ‘licht’. Dat kun je zien, voelen, uitstralen én ontvangen.
Ik heb me gelijk opgegeven en ben dus nu een ‘kerstengel’…
voel me helemaal blij! Ik hoop dat er spontaan een leger van
engelen mag ontstaan, die heel veel "licht" zullen uitstralen.
Liedy van Putten

Woongebouw Rembrandt: Dhr. en mevr. Barendregt - Troost.

PARTNERGEMEENTE BURG Zondag 28 december neemt
Pfarrer Michael Heimann, de dominee van onze
partnergemeente Burg, i.v.m. zijn pensionering, afscheid van
de gemeente. Daar heeft De Open Hof ook een uitnodiging
voor gekregen. Gezien de strengere coronamaatregelen
zal er uit onze gemeente geen afvaardiging zijn.
Wel hebben wij een hartelijke groet naar de dominee
gestuurd en ons afgemeld bij de kerkenraad van Burg.
Werkgroep Internationale Contacten

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;
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.

We denken aan hen en degenen die om een
zieke heen staan.
troost ons met uw tederheid.
DANK JULLIE WEL Mensen van De Open Hof-gemeente,
Allemaal heel hartelijk bedankt voor het meeleven;
de bloemen en de kaarten. Gelukkig ben ik van corona
wat opgeknapt, maar doe nog rustig aan.
Groetjes, Frieda van de Steen.
DANK U WEL Lieve mensen van De Open Hof,
Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten
met goede woorden en wensen. Het is overweldigend.
Ik hoop jullie weer gauw te zien. Jaap den Braber.
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Koedoot - Molendijk,
zijn woensdag 1 december 55 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Stolk – de Widt,
zijn vrijdag 3 december 45 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. De Baat – Westerhof, zijn volgende week
zondag 5 december 12½ jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Tilro – Hoogendonk, zijn eveneens volgende
week zondag 5 december 12½ jaar getrouwd.
Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
Liefde
is het licht
waarmee Gij ons vandaag raakt
DANK U WEL Wij zijn dankbaar dat we ons 50-jarig
huwelijksjubileum mochten vieren en zijn blij verrast
met de mooie bos bloemen namens de gemeente.
Dhr. en mevr. Van der Toorn-Flinterman.
DANK U WEL Blij en verrast met het prachtige boeket bloemen
door Ineke Wisse gebracht t.g.v. ons 55-jarig huwelijk.
Ook voor de ontvangen kaarten.
Hartelijk dank! Dick en Ellen van der Linden.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 48
1.Beste mensen, 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 coronamaatregelen
van het RIVM.
De openingstijden op werkdagen zijn van 10.00–12.00 uur.
2. INLOOP- EN KERSTKAARTEN Beste gemeenteleden,
Wat een bizarre tijd is het opnieuw. Op allerlei gebied
beperkingen, zo ook in De Open Hof. Maar we laten ons niet
afschrikken, we blijven zoeken naar de mogelijkheden
die we met elkaar kunnen houden. Zo is er het dagelijkse
binnenlopen van 10.00 tot 12.00 uur. Gewoon gezellig,
even een praatje, makkelijke ontmoetingen, gewoon leuk
om te doen. Niks zwaars, en zonder verplichtingen.
Schroom niet en kom ook eens aanlopen.
In de afgelopen maanden hebben we samen met de inloop
van Pameijer en met gemeenteleden kerstkaarten gemaakt.
Wat zou het leuk zijn als jullie deze kaarten willen kopen,
dat geeft voldoening voor de makers! Ze liggen doordeweeks
op het buffet van de Huiskamer. Vanaf zondag 28 november
willen we ze ook op de tafels in de omloop leggen en
verkopen. Met onderlinge afstand tot elkaar,
moet dat kunnen. Wil je nu al kaarten bestellen,
dit kan bij Marjan van der Meij, of via
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl
De kaarten kosten slechts € 1,- per stuk. Met de opbrengst
doen we de extraatjes in de Huiskamer voor de inloop
met Pameijer én voor de aankleding van de Huiskamer.
Wie weet zijn we volgende week al uitverkocht?
DIENST ZONDAG 5 DECEMBER Tweede zondag van de Advent
Liturgisch kleur: paars
10.00 uur

De Open Hof

ds. Lyonne Verschoor

Bovengenoemde zondag (5 december) vieren we met elkaar
het heilig avondmaal. Uiteraard doen we dit zo veilig
mogelijk. Op de Weekbrief van volgende week leest u
hoe we dit zullen doen. Blijft u liever thuis, dan kunt u
overwegen om thuis brood en wijn klaar te zetten
en daarbij eventueel iemand uit te nodigen.
VESPERS Anders dan in kerkmagaZIN op het rooster staat
zijn er in de Adventsperiode geen Vespers.
In verband met corona gaan ook de Evensongs niet door.
KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT

KERSTENGEL-ACTIE Wat is er een mooi adventsproject
opgezet... ik wil graag mijn complimenten overbrengen

