
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 40 Zondag 2 oktober 2022  
Derde zondag van de herfst Liturgisch kleur: groen 
 

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 
 
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.  
 
ALLEEN Zelden kom ik terug op een preek. Soms bewerk ik 
hem achteraf nog, met de ontvangen feedback. Dan kan 
een oude preek nog als nieuw mee voor een gastbeurt. 
Maar naar aanleiding van afgelopen zondag kwam mij  
ter ore dat er mensen verdrietig naar huis waren gegaan. 
Dat kan de bedoeling niet zijn.  
Voor wie er niet was: we lazen uit Prediker 4: 7-12. Prediker 
stelt: ‘Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn.’  
De kern van de preek was dat ook. Vanaf de schepping 
heeft God gezegd dat het niet goed is als een mens 
alleen is. Dat gaat in wezen niet over het huwelijk maar 
over de zin die in het bestaan is gelegd. Mensen worden 
mens als zij elkaar tot hulp en tegenover zijn. Als zij elkaar 
tot helpende hand zijn, luisterend oor of kritisch 
weerwoord; mensen hebben toekomst, de schepping 
heeft toekomst, als mensen niet voor zichzelf alleen leven. 
En dat kan op velerlei manieren, in vriendschappen,  
in toevallige ontmoetingen, in het gezin of de familie,  
in de kerk, in de samenleving….  
Daarover kunnen we het eens zijn.  
Maar het verdriet dat mensen gewild of ongewild  
alleen gaand zijn, gescheiden door het leven of door  
de dood, dat is niet benoemd. De koude voeten in bed, 
het alleen thuis komen na een kerkdienst, of dat zorg niet 
gedeeld kan worden met een/de allerliefste, dat bleef 
onbelicht. Gelukkig wist u elkaar te vinden om dat  
te delen. Een enkeling deelde het ook met mij persoonlijk. 
Alleen al daaruit blijkt het dat het beter is als mensen 
samen zijn. Al neemt dat eerder genoemde pijn niet weg. 
Dat besef ik best. Daarom een reminder voor mijzelf en 
voor ons als gemeente, om attent te zijn naar elkaar: 
‘Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
verdriet heeft. Wees eensgezind…’ (Romeinen 12:15-16a) 
Een hartelijke groet voor u allen,  
ds. Lyonne Verschoor - Schuijer 
 
BIJ DEZE DIENST Als een kind Gods koninkrijk ontvangen; 
wat bedoelt Jezus er eigenlijk mee?  
We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer.  
Voel je welkom om mee te delen van brood en wijn. 
Bijgestaan door de zanggroep zingen we vandaag  
alleen liederen van Sela.  
 
Bij de kaarsen: In deze stilte 
Votum en Groet 
Loflied: Gezegend is de Vader 
Lied met de kinderen: Zie de zon, NL 8b 
Uit de Bijbel: Marcus 10:13-16 

Ubi caritas et amor 
Na de preek: Avondmaal (solo) 
Voorbeden: Voorbedelied 
Na de Vredegroet: Agnus Dei 
Tijdens het delen: Heel het duister, NL 139d; Eat this bread, 
Prijs de Heer mijn ziel 
Slotlied: Ik zal er zijn 
 
BIJBEL BASICS: Jezus zegent de kinderen  
Deze zondag is de eerste zondag van de serie Marcus III.  
We lezen Marcus 10:13-16: Jezus zegent kinderen,  
en hij zegt dat je als een kind moet openstaan  
voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk). 
 
WEER WIJN BIJ DE MAALTIJD VAN DE HEER  
Recent is gebleken dat er een groep mensen is  
die het ontbreken van wijn bij de Maaltijd van de Heer  
als een ernstig gemis ervaart. Wij hebben hier begrip voor  
en willen graag met deze mensen in gesprek. 
Vandaag (2 oktober), is de viering van de Maaltijd  
van de Heer en zal er daarom weer een keuze  
gemaakt kunnen worden uit wijn en druivensap. 
Als diaconie waren wij zoekende hoe we in verband  
met de corona maatregelen alles zo goed en veilig 
mogelijk konden organiseren. We zijn toen overgegaan  
op het gebruik van kleine bekertjes. Het uitdelen van 
brood en wijn werd daardoor een ingewikkeldere 
logistieke taak. Om de organisatie niet nog complexer  
te maken besloten we slechts druivensap aan te bieden.  
We zagen als bijkomend voordeel dat iedereen dan 
onbekommerd kon deelnemen. Intussen hebben we 
geleerd hoe we de nieuwe, veiligere manier van viering 
goed kunnen uitvoeren. We zullen dit nu verder aanpassen 
met een keuze van zowel wijn en druivensap en 
vertrouwen erop dat ook dit gaat lukken. De diakonie. 
 
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:  
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; ouderling:  
dhr. Marc Bijl; taakdrager eredienst: dhr. Hugo Crucq; 
diaken: mevr. Willy Gerlof; lector: mevr. Anita Berger; 
kinderdienst: mevr. Anne-Marie Schipper; muzikale leiding: 
dhr. Leo Lommers m.m.v. De Open Hof Zangers  
en kosters: dhr. Jan Middelhoek en dhr. Arie Maaswinkel. 
 
IN HERINNERING Maandag 26 september overleed  
dhr. Marius Willem van den Heuvel in de leeftijd  
van 87 jaar. Mar was de lieve zorgzame man van  
Annie van den Heuvel - Kruithoff  
en een zorgzame vader, schoonvader en opa.  
De afscheidsplechtigheid vindt plaats in crematorium 
Hoeksche Waard op zaterdag 1 oktober om 13.30 uur. 
Moge de Allerhoogste zich ontfermen  
over allen die hem na stonden.  
 
COLLECTE De 1e collecte is voor Kerk & Israël: 
onopgeefbaar verbonden 

Kerk en Israël, onderdeel van de 
Protestantse Kerk, en Kerk in Actie 
werken samen vanuit een 
drievoudige roeping:  
de onopgeefbare verbondenheid 
met het volk Israël,  

de oecumenische roeping (verbondenheid met  
Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.  
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn  
belangstelling wekken voor de joodse wortels  
van het christendom, de ontmoeting met het  
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden.  
 

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 
 
 
 



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. 
 
 

 
EXPOSITIE KUNST IN DE KERK  
Er hangt in de Omloop werk van teken-  
en schilderclub ‘Kunst’ uit Oud-Beijerland.  
 

JACK VERMIST Afgelopen zondag 25 september  
heeft iemand – hopelijk per abuis – mijn donkerblauwe 
Vanguard jack meegenomen en zijn eigen Vanguard jack 
laten hangen. Omdat ik het mijne mooier vind, wil ik hem 
graag terug! Zou u zo vriendelijk willen zijn, het jack  
zo spoedig mogelijk bij de kosters om te willen ruilen?  
Bij voorbaat dank. Groeten, Jan Uittenbroek. 
 
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.  
 
VAKANTIE Van zondag 2 t/m zondag 9 oktober zal ik,  
Arie Maaswinkel vanwege vakantie niet bereikbaar zijn 
voor kosterstaken in De Open Hof. Anton van Driel zal in 
deze periode als vervanger dienst doen. Anton is via  
06 21170605 bereikbaar. Met ingang van maandag  
10 oktober ben ik u weer graag van dienst.  
 
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor uw producten  
in de maand september voor de Voedselbank.  
In de maand oktober zien we graag spaghetti, macaroni, 
rijst, mie en een blik soep 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, bij voorbaat 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. 
 
REGENBOOGWEEKEND  
Dinsdag 11 oktober is het Coming Out dag.  
In aanloop zijn er een aantal regenboogactiviteiten: 
Vrijdag 7 oktober is er een Filmavond. Aanvang 19.00 uur. 
We kijken naar Boy Erased. Het gaat over een jongen  
in een predikantengezin. Hij wordt gedwongen om 
homoconversietherapie te volgen.  
Entree en consumptie is € 5,-.  
Zaterdag 8 oktober, 17.30 uur, is er Tafeltijd. Tafeltijd is een 
initiatief van het landelijke Wijdekerk dat zich inzet voor 
gelovige LHBTI-ers en andere betrokkenen.  
Aanmelden kan via tafeltijddeopenhof@gmail.com  
 
 

Zondag 9 oktober is er een Regenboogviering.  
Thema: Ken je mij? Iedereen is daarvoor uitgenodigd,  
en in het bijzonder de mensen van de  
LHBTIQ+-gemeenschap en hun naasten.  
 
FEEST ONTSPANNINGSVERENIGING KROOSWIJK  
Op zaterdag 24 september hebben de Baanbrekers, 
samen met verschillende vrijwilligers, een feest 
georganiseerd voor Ontspanningsvereniging Krooswijk.  
We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen van 
harte bedanken! Mede dankzij jullie was het een succes!  
 
KROOSWIJK Wat hadden wij een prachtig afscheidsfeest 
met hulp van de Baanbrekers en met hulp van mensen  
uit De Open Hof die iets lekkers hadden klaargemaakt  
voor de 51 gasten aan tafel. 
En dan op zondagmorgen de bloemen uit de kerk mogen 
ontvangen. Wat een verrassing! Fantastisch! Dank jullie wel! 
Piet en Jeannet Gootjes. 
 
JARIG Op de Weekbrief vermelden we jarige kinderen, 
mensen met een kroonverjaardag en jarigen  
in een zorginstelling. We wensen hen en alle  
andere jarigen een mooie verjaardag toe! 
(Door een misverstand ontbraken vorige week  
twee jarigen, ze staan er alsnog bij).  
 
28 sept: Mevr. Bianca Vermaat-Kolenbrander, 45 jaar 
29 sept: Levi van Gameren, 10 jaar 
1 okt: Mevr. Kora Koekendorp, 86 jaar  
(Rembrandtstraat 65A, 3262 HN)  
1 okt: Dhr. Bert Alblas, 88 jaar (Gravinnelaan 11, 3261 AV)  
1 okt: Sofie Doolaard, 4 jaar 
5 okt: Hidde Euwijk, 7 jaar 
5 okt: Esmee Holleman, 11 jaar 
5 okt: Danique de Geus, 15 jaar 
6 okt: Levi Schipper, 6 jaar 
7 okt: mw. Anneloes Doolaard, 40 jaar 
8 okt: Mevr. Jozien Hagestein, 85 jaar 
8 okt: Flynn Zeef, 4 jaar 
8 okt: Sem van den Berg, 8 jaar 
8 okt: Dhr. J.M. Troost, 25 jaar 
9 okt: Mevr. Gerrie Oudshoorn, 75 jaar 
9 okt: Dhr. R. Kant, 20 jaar  
 
BLOEMENGROET De bloemen uit de dienst zijn met een 
kaart en een hartelijke groet van ons allen gebracht naar 
dhr. en mevr. Piet en Jeannet Gootjes. Denkt u aan het 
tekenen van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal. 
 
MEELEVEN – KAARTJE STUREN Thuisgekomen  
uit het ziekenhuis: mevr. Hannah van Baars en mevr. 
 Hijlkje Horinga, is vanuit het Buurtzorgpension weer thuis. 
 
Ruben van Gameren, 12 jaar. 
 
Pastor Esther Roetman, De Hooge Werf,  
Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal. 
 
Mevr. Nel de Rooij, Aafje, locatie De Twee Bruggen, 
Verpleeghuis en verzorgingshuis,  
Pascalweg 41, 3076 JK Rotterdam. 
 
Dhr. Ben Middelkoop,  
Kwintes, Tiendweg West 12G, 2941 EP Lekkerkerk.  
 
 
 
 



Mevr. Daniëlle Stomp, Gruttostraat 318, 3291 XG Strijen.  
 
Dhr. Richard Van Rijn,  
Zuidwester, van Schendelstraat 14, 3261 SJ. 
 
Dhr. Arent Versteeg, Zuidwester, Multatulipad 3,  3261 SL. 
 
Thuis ziek: Mevr. Ina Kleinjan; mevr. Grietje Rombout - 
Jongerius en mevr. Rie Verrij. 
 
We denken aan hen en degenen  
die om een zieke heen staan. 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 
VERHUISBERICHT Na zijn verhuizing (de derde in één jaar 
tijd) van Zorgwaard, locatie Dorpzigt naar  
Zorgwaard locatie De Korenschoof is per 27 september  
het nieuwe adres van mijn vader Jaap van Gijzen: 
Zorgwaard De Korenschoof,  
Wouter van der Walestraat 1, 3274 CR Heinenoord. 
Bij deze ook onze dank voor de ontvangen kaarten  
van zijn mede-Open Hoffers. Mijn vader is daar zo blij mee 
en dankbaar voor! ‘Ik word niet vergeten’, zei hij laatst. 
Hoe mooi is dat! Met hartelijke groet van Tine van Gijzen 
 
GEDENKWAARDIG Dhr. en mevr. Cees en Trudy 
Spoorendonk – Hoveling, zijn dinsdag 4 oktober  
50  jaar getrouwd.  
Namens de gemeente feliciteren we hen met dit jubileum. 
want in uw licht zien wij elkaar. 
 
ZINGEN Hou jij van zingen? Zit jij op de basisschool?  
Dan ben ik op zoek naar jou! Met een pop-up kinderkoor  
wil ik samen met jou in de aangepaste gezinsdienst  
van 27 november enkele liederen ten gehore brengen.  
Wij zullen de volgende zondagen repeteren  
van 11.30 – 12.15 uur: 9 oktober, 16 oktober, 30 oktober,  
6 november, 13 november en 20 november.  
Lijkt je het leuk, geef je dan meteen op bij  
Rebecca van der Kolk.  
 
VAN GOD LOS?! Donderdag 13 oktober, 20.00-21.30 uur  
is het tweede tafelgesprek van dit seizoen.  
Thema: Van God los?! We hebben van huis uit van allerlei 
meegekregen. Ook ons geloof. Wat koesteren we  
van die opvoeding? Wat is er onderweg verloren gegaan?  
En stemt dat ons weemoedig of is het juist goed?  
Waarin zijn we veranderd? Het gesprek is voorbereid  
door Jaap Visser en ds. Lyonne Verschoor.  
Bij de laatste kunt u zich ook aanmelden.  
 
LEESKRING De Leeskring gaat maandag 17 oktober van 
start. Het eerste boek is De Achtste Dag van Annemarie 
Haverkamp. U bent welkom om aan te sluiten. 20.00 uur. 
Aanmelden kan bij ds. Lyonne Verschoor.  
 
VERZOEK Mevr. Tineke v.d. Zee vraagt: Wie wil en kan  
af en toe met een bewoner van Alerimus,  
Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11,  
een ritje maken op de aanwezige elektrische duo-fiets?  
Inlichtingen en aanmelden bij: vollaard@alimerus.nl 
 
 
 
 
 
 
 

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 40 
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. KOG-Middag Dinsdag 4 oktober bent u van harte 
uitgenodigd bij de ontmoetingsmiddag. 14.00 Uur inloop.  
Ds. Lyonne Verschoor neemt ons mee in haar reis  
die ze heeft gemaakt naar IJsland. 
4. Woensdag 5 oktober zijn we de hele dag open.  
We gaan we om 12.30 uur met elkaar lunchen:  
Pita gyros met tzatziki. Kosten: € 3,50.  
‘s Middags wordt er gekookt: Chili con carne,  
een toetje na. Kosten € 5,-. Opgeven vóór 15.00 uur.  
We gaan 17.30 uur aan tafel. Van harte welkom! 
5. Donderdagmorgen treft u ds. Frits Renes in de Huiskamer. 
6. 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!  
7. FILMAVOND Boy Erased Vrijdagavond 7 oktober  
is er een Filmavond. Tijd: 19.00 uur. We kijken naar  
Boy Erased, een film uit 2018 met o.a. Lucas Hedges, 
Nicole Kidman en Russell Crowe. Jared is de zoon  
van een pastor en afkomstig uit een Amerikaans dorpje.  
Hij twijfelt over zijn seksuele gevoelens en zijn ouders sturen 
hem naar een therapeut om daarvan genezen te worden.  
Entree en een consumptie is € 5,-. Na afloop van de film  
is er gelegenheid om samen na te praten.  
8. Zondag 8 oktober zondagse Lunch!  
12.00 uur met elkaar wat drinken, daarna de bekende  
4-gangen lunch van onze koks. Kosten: € 7,50.  
Aanmelden in de Huiskamer of via de mail: 
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl 
9. Dinsdagmiddag 11 oktober Alzheimer Trefpunt  
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. 
10. Donderdag 13 oktober bloemschikken.  
Dit is een kleine workshop. Kosten € 12,-.  
Aanmelden in de Huiskamer of via 
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. 

 
DIENST ZONDAG 9 oktober Vierde zondag van de herfst 
Liturgisch kleur: groen 
 
10.00 uur De Open Hof Tienerdienst 
 
10.00 uur De Open Hof ds. Lyonne Verschoor 
 
 
 
 

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

 
 
 


