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Weekbrief nr. 42 Zondag 13 oktober 2019
Vierde zondag van de herfst Liturgisch kleur: groen
BIJ DE VIERING ……. Thema vandaag is: You’ve got talent!
De tieners vertellen vandaag op hun eigen manier
het verhaal van de talenten.
Daarna denken we met elkaar kort verder:
wat wil Jezus met dit verhaal vertellen?
Rianne Fortuin neemt het eerste gedeelte
van de dienst op zich.
Orde van dienst
Bij de kaarsen: Love, shine a light
Gloria: Heer, U doorgrondt en kent mij, NL 139b
Lied met de kinderen: In de circustent
Uit de Bijbel: Matteüs 25: 14-30, door de tienerdienst
Lied: Abba, Vader, NL 886
Lied: Handen heb je om te geven van je eigen overvloed
Tekst: Als de zon, Marianne Williamson
Gebruik je talent: Alles is nu, Diggy Dex
Gezongen Onze Vader, NL 1006
Slotlied: Heer, het licht van uw liefde schittert, NL 289
Zegen: Vrede voor jou, NL 421
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; taakdrager Eredienst:
dhr. Jaap van de Griend; ouderling: dhr. Marc Bijl;
diaken: dhr. Robbert van Sabben; kinderdienst: mevr. Nelleke
van Dueren den Hollander en mevr. Marjon ten Heggeler;
muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers en kosters:
dhr. Jan Middelhoek en dhr. Bas van de Merwe.
OMGEKEERDE COLLECTE Vandaag geven we niets
aan de diaconie maar we ontvangen iets. Een klein bedrag
om te vermeerderen door het inzetten van ons eigen talent.
De opbrengst van deze actie is voor de Stichting Opkikker.
Op zondag 10 november kunt u uw talenten weer inleveren.
Goede ideeën voor een actie vind je op:
https://www.kerkinactie.nl/kom-inactie/acties/talentenactie/talenten
Denk aan: auto’s wassen, maaltijd organiseren, oppassen,
computerproblemen oplossen, huisdier uitlaten,
workshop organiseren, klusje doen……………
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor het kerkenwerk.
De 2e rondgang is uitdelen van de gaven
voor de actie Opkikker
Zie ook: https://opkikker.nl/

11.30 – 13.00 uur De Baan Basiscatechese, inclusief lunch.
OPGEHAALD De Baanbrekers hebben met de
Morning Opkikker € 263,20 opgehaald voor Stichting Opkikker.
Wij willen iedereen die daaraan heeft bijgedragen
hartelijk bedanken.

Zondag 17 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 Smit, of persoonlijk bij
Ina Smit, Willy Gerlof of Truus Middelhoek
na afloop van een kerkdienst in de Omloop.
De aanmelding sluit op zondag 10 november.
Het running dinner is dé manier om elkaar beter
te leren kennen! Meld u dus aan, als gast of gastgever.
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten in de Omloop. Daar is koffie, thee en limonade.
TAARTVERKOOP EN TAARTENBAKKERS GEZOCHT
Zondag 20 oktober is er weer taartverkoop door de
Baanbrekers. Stukjes taart of lekkere cake worden verkocht
voor € 1,- of € 1,50. De opbrengst is voor de World Servants.
Wij zoeken voor dit seizoen nog wel nieuwe taartenbakkers!
U kunt helpen door maandelijks of een enkele keer
dit kerkelijk seizoen een taart te bakken.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Altina Verhorst.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor alle meegebrachte
producten voor de Voedselbank. De komende
zondagen graag de volgende producten: 13 okt. pak rijst
of mie; 20 okt. hagelslag; 27 okt. ham of knakworstjes
en 3 nov. een blikje vlees a.u.b.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet
van ons allen gebracht naar mevr. Van de Hoonaard.
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Thuisgekomen uit Zorgwaard, locatie Rembrandt:
mevr. Diet Radstake.
Ziek thuis: Mevr. An Hakbijl; mevr. Iet Reiber.
‘Zij wacht en bidt voor een wonder’.
Mevr. Rens Mak en dhr. Gerrit Vermaas.
Mevr. Janie van der Heiden: Zorgwaard, locatie Hoge Weide,
afd. 117, k.6, Grote Weel 216, 3291 DA Strijen.
Mevr. H.J. Bakker - Timmermans:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 5, 3262 HW.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 3, 3262 HW.
Dhr. Karel Pervoost: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtstraat 63A, 3262 HN.
Mevr. A.J. de Reus – van den Hoek:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 5, 3262 HW.
Dhr. Kees Stienstra:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Mevr. Riet Vermaas: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtstraat 65a, 3262 HW.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.

DANK U WEL Lieve mensen, Hartelijk dank voor jullie
belangstelling en meeleven in de vorm van bezoekjes,
bloemen, telefoontjes en heel veel mooie kaarten.
Het heeft mij goed gedaan te ervaren dat er zoveel
warmte om mij heen mocht zijn. Diet Radstake
KAART Er is kaart verstuurd naar ds. Frits Renes
als groet van onze gemeente. Hij hoopt volgende week
weer hersteld te zijn en bij ons voor te gaan.
GEDENKWAARDIG
Dhr. en mevr. Rien en Anke Strootman – van Tol,
zijn woensdag 16 oktober 45 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. Metz - Verploegh,
zijn eveneens woensdag 16 oktober 45 jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.

Houden van mensen
zoals Hij het deed.
Die met ons deelde
ons lief en ons leed.
STILTECENTRUM Ons Stiltecentrum is elke dag geopend,
voor een moment van bezinning of gebed.
U bereikt het Stiltecentrum via de hoofdingang van de kerk.
Het Stiltecentrum sluit gelijktijdig met de Huiskamer.
SOOS Maandag 14 oktober Herfstbladeren op plankjes.

WORLD SERVANTS VERHALENAVOND DINSDAG 15 OKTOBER
We mogen vol enthousiasme en dankbaarheid terugkijken
op een dienstbare zomer! Op dinsdag 15 oktober, 19.30 uur
willen we u graag meer vertellen over onze ervaringen.
We zullen terugblikken op de projecten in Malawi, Bolivia
en Zambia. Middels verhalen en foto's proberen we u
een indruk te geven van wat wij mochten meemaken.
Uiteraard is er ruimte genoeg voor vragen en zullen we ook
vooruitblikken op de zomer van 2020.
BIJBELKRING PREDIKER Het boek Prediker. Is hij realist of
pessimist? Heeft hij de wijsheid in pacht? Ook voor vandaag?
U bent van harte welkom om aan te schuiven.
Data: woensdag 16 okt en 30 okt. Tijd: 14.30-16.00 uur.
GESPREKSAVOND MIDDEN-GENERATIE Dit najaar zijn er twee
gespreksavonden voor de midden-generatie: de generatie
geboren in de periode tussen 1960 en 1980, oftewel de
generatie ‘ergens tussen jong en oud’. Wat is jouw verhaal?
Wat houdt je bezig? Wat beweegt je? De eerste avond
gaan we over deze vragen met elkaar in gesprek.
Het boek ‘Leegte achter de dingen, Mijn zoektocht naar een
betekenisvol leven’ van Claartje Kruijff wordt hierbij gebruikt.
Het boek is zeker het lezen waard, maar ook zonder dat je
het boek gelezen hebt, ben je van harte welkom.
Data: donderdag 31 oktober, donderdag 14 november.
Locatie: De Open Hof. Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur.
Opgeven kan bij Rianne Fortuin.
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 42
1.De Huiskamer is elke ochtend open van maandag
t/m vrijdag van 9.30–12.00 uur.
Tevens maandagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
Woensdag is de Huiskamer de hele dag open
van 9.30–19.00 uur.
2. Workshop Woensdagmorgen Iedere week is er gelegenheid
om creatief bezig te zijn. Er worden verschillende activiteiten
aangeboden, waar u uit kunt kiezen. Het is leuk en gezellig
om samen met anderen iets te maken.
Wilt u een keer meedoen, kom gezellig binnenlopen.
De activiteit is van 10.30 tot 12.15 uur,
inclusief een kopje koffie of thee. De totale kosten zijn € 2,-.

3. Woensdagmiddag 16 oktober kunt u om 12.30 uur
voor € 2,50 lunchen in de Huiskamer. We serveren steeds
een broodmaaltijd met elke week iets extra’s.
Deze week specialiteit van de kok: broodje saté a la Martijn.
Het diner deze week is varkensmedaillons, witlof met ham
en kaas en mosterdpuree, met een dessert erbij. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. 612936.
4. Donderdagmorgen Iedere donderdag is er gelegenheid
voor mensen die om uiteenlopende redenen in Nederland
verblijven en de taal nog niet voldoende beheersen,
dit te oefenen onder het genot van een kopje koffie/thee
tijdens een gezellig samenzijn. Een mooie gelegenheid om de
achtergronden van verblijf en andere culturen en religies
te leren kennen. Er is ook een taalvrijwilliger aanwezig
om zo nodig te ondersteunen of te verduidelijken.
De maand oktober is tussen 9.30 en 10.30 uur
op donderdagmorgen ds. Lyonne Verschoor aanwezig
in de Huiskamer. Als u iets wilt doorgeven, afgeven, bespreken
of afspreken dan kunt u haar persoonlijk spreken door langs te
komen in de Huiskamer. U kunt ook bellen naar de Huiskamer,
tel. nr. 612936.
5. Gezond natuurwandelen op 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 lunch VANDAAG (zondag 13 oktober)
kunt u na de kerkdienst aan de maandelijkse lunch
deelnemen in de Huiskamer. Er is nog de mogelijkheid
om spontaan bij de lunch aan te schuiven.
7. Vrijdagavond Filmhuis Vrijdag 18 oktober
wordt de Huiskamer weer ingericht in een
knusse bioscoopzaal. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De film vangt aan om 20.00 uur. De entree is € 5,inclusief koffie en een consumptie. Deze keer wordt de film
LOVING getoond. Richard en Mildred Loving trouwen in 1958
en worden vervolgens gearresteerd. Met als enige reden
dat Richard een blanke man is en dat Mildred een zwarte
vrouw is. Hun strijd tegen de arrestatie en de daaropvolgende
verbanning uit hun thuisstaat, voert ze tot aan het
Amerikaanse Hooggerechtshof, waar hun zaak er uiteindelijk
voor zorgt dat anti-rassenvermengingswetten ongeldig
verklaard worden. Een waargebeurd liefdesverhaal!
8. Beij ons aan tafel. Vrijdag 25 oktober kookt de werkgroep
een lekkere driegangenmaaltijd en verzorgt een activiteit.
Iedereen is welkom. Laat u verrassen en eet mee!
Om 10.30 uur staat de koffie klaar, De maaltijd start
om 12.15 uur. Aanmelden via 0887308900 of
M.Groothand@welzijnhoekschewaard.nl
9. Stijldansen Vrijdagavond 25 oktober In een blok van
7 lessen per half jaar zijn er stijldansavonden gepland.
Voor wie nog nooit gedanst heeft of weer even zijn geheugen
op wil frissen, of dit weer wil ervaren. Voor beginners en
gevorderden. Beginners starten om 20.00 uur, de gevorderden
sluiten om 20.30 aan. U kunt zich ook aanmelden zonder
danspartner, dan wordt er een geschikte danspartner
gezocht. Info en aanmelden, graag vooraf bij
Arianne Vermeulen.
10. Welkom Voelt u zich welkom om een kopje koffie of thee
te komen drinken. De Huiskamer staat open voor gezellig
samenzijn, een praatje, en om te zien naar elkaar.
DIENST ZONDAG 20 OKTOBER Vijfde zondag van de herfst
Liturgisch kleur: groen
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Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en van hieruit een goede week

