v.Sabben; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers; en kosters: dhr.
Anton van Driel en dhr. Wim Spek
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Van harte welkom in de kerk. Er kunnen slechts 30 mensen de
dienst “live” bijwonen. Daarom is het extra belangrijk dat u zich
van tevoren aanmeldt via onderstaande link. Dit kan tot zaterdag
12.00 uur. https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/formulier
Telefonisch aanmelden bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685.
Weekbrief nr.44 Zondag 25 oktober 2020, 4de zondag van de herfst
Liturgisch kleur: groen.
Dienst van Schrift en Tafel
Vandaag vieren we het heilig avondmaal. En wat zal dat anders
dan anders aanvoelen. Met zo weinig in de kerk, met zovelen
thuis of elders. We vieren het vandaag als maaltijd van
vertrouwen: God geeft ons wat we nodig hebben voor elke
nieuwe dag. Hij voedt ons met zijn broodnodige woord, met
brood dat leven geeft. We vieren het vandaag als een maaltijd
van hoop; hoop op betere tijden als we de wijn van het koninkrijk
drinken. Doet u thuis mee door de tafel te dekken met een kaars,
een stukje brood en een glas wijn. Nodig iemand uit om samen
de dienst mee te beleven en de maaltijd van de Heer te vieren.
We wensen elkaar een goede dienst en vanaf hier ‘de vrede van
Christus’.
BIJ DEZE DIENST
We lezen hoe Elisa Elia opvolgt als profeet. Het gaat erover hoe
moeilijk het is om iemand los te laten die gaat sterven. Het liefst
loop je helemaal mee tot het allerlaatste moment. Dat is wat Elisa
doet. Maar op een bepaald moment houdt de gezamenlijke reis
op. Wat neem je dan als achterblijver mee?
ORDE VAN DIENST
bij de kaarsen: Morgenlicht, Lev
Jezus roept hier mensen samen, NL 975: 1 en 3
voor grote en kleine mensen: Elisa volgt Elia op
Uit de Bijbel: 2 Koningen 2:1-14
Heer, wijs mij uw weg, Sela
Tienertalk: Van wie heb je dat?
Na de preek: Onze Vader in de hemel, NL 1006
Brood, hier gedeeld om te leven, Iona
Tijdens het delen wordt gezongen door Paul:
Panis Angelicus, César Franck
Wachet auf, ruft uns die Stimme, J.S.Bach
Slotlied: Lied om mee te gaan
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor; taakdrager Eredienst: mevr.
Cobi Crucq; ouderling: mevr. Ina in ‘t Veld; diaken: dhr. Robert

IN MEMORIAM
Op 16 oktober jongstleden is op 55-jarige leeftijd overleden Erik
Paul Bijl. Erik is een van de vijf kinderen van Atie Bijl. Erik heeft vele
jaren in het buitenland gewoond, de laatste jaren met name in
Thailand. Toen Erik ernstig ziek werd, is hij eind 2018 naar OudBeijerland teruggekeerd. We hebben van Erik afscheid genomen
tijdens een gedachtenis bijeenkomst in De Open Hof op
woensdag 21 oktober. Aansluitend heeft de naaste familie Erik
begeleid naar het crematorium te Heinenoord. Erik laat vier
kinderen en een vrouw na. De Eeuwige zal zich in liefde over hem
ontfermen.
Ds. Frits Renes
Vrijdag 16 oktober jongstleden is Annie Weeda-Letterman op 90jarige leeftijd overleden. Annie is altijd een actieve vrouw
geweest. Tot haar 65e jaar is ze drieëntwintig en een half jaar
koster geweest in de Ontmoetingskerk. Ze was een actieve
kerkdienstbezoekster, de laatste jaren gebruik makend van de
kerkauto. Ze hoopte vurig dat ze na de crisis waarin we verkeren
weer elke zondag de dienst zou kunnen bezoeken. Enkele dagen
geleden moest ze naar het ziekenhuis, alwaar ze vrijdag is
overleden. Annie laat een dochter en een zoon na.
Donderdagmorgen 22 oktober is een gedachtenisdienst
gehouden in De Open Hof om afscheid van haar te nemen.
Aansluitend werd haar lichaam ter aarde besteld op de
begraafplaats alhier. Wij vertrouwen Annie toe aan de oneindige
liefde van de Eeuwige.
Ds. Frits Renes
Op zaterdag 17 oktober jongstleden is op 89-jarige leeftijd
overleden Paulina Jannigje (Paulien) Polderdijk-van Holten. Zij
was sinds 2015 weduwe van Nico Polderdijk. In 2017 is zij in OudBeijerland komen wonen. De laatste tijd woonde zij in Alerimus,
locatie De Buitensluis te Numansdorp. Paulien laat twee kinderen,
twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen na. De
afscheidsdienst was op 22 oktober in besloten kring in de kapel
van begraafplaats 'Charlois' te Rotterdam. In aansluiting daarop
is haar lichaam ter aarde besteld. Moge zij haar rustplaats
vinden bij de Eeuwige.
ds. Frits Renes
COLLECTE
Education Gives Hope Foundation
Education gives Hope is een
stichting ten bate van een
basisschool in Sierra Leone.
Het is opgericht door John en
Jorinde in het geboortedorp
van John. Op dit moment
gaan er rond de 200
kinderen naar deze school.
Vanaf mei zijn de scholen in
Sierra Leone gesloten
geweest in verband met Corona, maar per 1 oktober zijn ze
gelukkig weer open! Veel is al mogelijk gemaakt door de
sponsering van u en anderen. Zo is de school geverfd, een goede
vloer gestort waar ze eerst op zand les kregen en sanitair
aangelegd. Door de schenking van hun oude meubels, zorgt
basisschool de Takkenbosse dat onze kinderen daar op een meer
volwaardige wijze les kunnen krijgen. Deze meubels moeten per
container verscheept worden. Dit kost geld.
De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om de
meubels per schip en vrachtwagen naar de school te vervoeren.
Voor meer informatie kunt u terecht op
facebook.com/EducationgivesHope
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Na afloop van de dienst staan bij beide uitgangen de 2 collecteschalen!
Gift of een 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.
U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten.
ENQUÊTE KERKDIENSTEN
De Taakgroep Eredienst is heel benieuwd naar de ervaringen
rond de vieringen. We hebben alles al gehad: de gehele dienst
online volgen; een kleine groep mensen in de kerk en een grotere
groep in de kerk. Hoe beleeft u de dienst thuis? En in de kerk?
Waar moeten we op letten? Waar bent u tevreden over, of juist
ontevreden? We hopen dat u massaal de enquête zult invullen.
Daar leren we van voor de komende tijd. Want dat we geen
nieuw normaal hebben bereikt is wel duidelijk. U vindt de knop
naar de enquête op de website. De onderstaande QR-code
inscannen kan ook.

Mevr. Janie van der Heiden, Zorgwaard, Grote Weel 144, 3291 DA
Strijen.
Mevr. Nel de Rooij: Zorgwaard,
Grote Weel 216, 3291 DA Strijen.
Dhr. Jaap de Winter: Zorgwaard Zomerplein 17, 3297 SE
Puttershoek.
Mevr. J.P. Brombacher - Le Grand en mevr. Gré de Winter:
Zorgwaard
Schaduwrijk 23, 3297 SC Puttershoek.
Heer raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht (lb 695)
GEDENKWAARDIG
28 oktober zijn dhr en mevr. v. Zwol-v.Ommeren 55jaar gehuwd.
1 november zijn dhr. en mevr. Polder-v.d.Meulen 65 jaar gehuwd
Namens de gemeente feliciteren we hen met dit bijzondere
jubileum.
als adem van vreugde
als wind door hoge bomen
Gods koninkrijk mijn lief is in
een hart dat liefde heet

JARIGEN
je zult maar in deze tijd jarig zijn. Iedereen die een verjaardag
viert wensen we daarom van harte een mooie dag toe.
Hieronder staan de mensen die een kroonverjaardag vieren.
26 okt, Mevr. Ellen Kieviet – Bloemendal, 60 jaar
31 okt, Dhr. Victor de Leeuw, 60 jaar
31 okt, Dhr. Nico Luitwieler, 70 jaar

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 44
Beste mensen, Alle activiteiten in de Huiskamer vinden plaats
onder de voorgeschreven Corona-maatregelen van het RIVM: Bij
inloop een mond/neus masker dragen, als u zit mag dit af.
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.
De openingstijden op maandagmiddag zijn van 13.00-17.00 uur
en op woensdag de hele dag t/m 17.00 uur.

BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet van ons
allen gegaan naar dhr en mevr. Wim en Trudy v.d. Meer

WOENSDAG MORGEN DE CREA-WORKSHOP
U kunt vanaf 10.00 uur inlopen en Mirjam zal u graag ontvangen.
Er is vanaf de afgelopen week enige weken geen Lunch!

MEELEVEN- KAARTJE STUREN
Ben Middelkoop is dinsdag 3 november jarig. Zijn gezondheid
laat zeer te wensen over.. Ondanks alles een fijne verjaardag
toegewenst, en namens De Open Hof gemeente: Van Harte
Gefeliciteerd Ben! Zijn adres: Tiendweg West 12G, 2941 EP
Lekkerkerk.
mw. Dina Kielen, is tijdelijk gaan wonen in Ekster 101, 3083 XA
Rotterdam.

HUISKAMER EN PASTORAAT
De aankomende week treft u mij in de Huiskamer op
donderdagmorgen. U bent daar van harte welkom.
Ds. Lyonne Verschoor

Erasmus MC: dhr. Johan de Groot.
Een kaartje naar hem en zijn vrouw Magda wordt gewaardeerd
Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11, 3262 DA.
Dhr. Louis van der Biezen.
mevr. T. Brussaard – Groeneweg; dhr. en mevr. Fonkert –Van Dort;
mevr. M.E. Hage; mevr. M.T. Hofstede - Gelderblom;
dhr. en mevr. Polder; dhr. en mevr. Van ’t Veer. mevr. Toos
Vermaas en mevr. Tineke van der Zee.

Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.
Mevr. S.A. Bouman – Deurloo; dhr. J.H. Feuth;
mevr. G.J. Hider – van Weert; mevr. Annie Huijzers; mevr. Eef
Leensma; mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny Visser.
Mevr. Kora Koekendorp: Heemzicht Woonzorgcentrum,
Voorstraat 26, 3265 BV Piershil.
Mevr. Fia Strijder: De Herbergier Piershil, Voorstraat 20a, 3265 BV
Piershil.
Mevr. W. van der Ham - de Regt; mevr. W. de Man – op de Hoek
en mevr. Elly Verkerk: Alerimus, Locatie De Buitensluis,
Bernhardstraat 25, 3281 BC Numansdorp.

SAMEN WANDELEN OP DE VRIJDAGMORGEN
Iedere vrijdagmorgen wordt er om 10.00 uur gestart.
We lopen tijdelijk in groepjes van 4 wandelaars.
Na afloop drinken we wat met elkaar, dit doen we binnen
op gepaste afstand, zodat we elkaar de ruimte geven.
Wilt u meelopen? Stuur dan een berichtje via WhatsApp of SMS
naar Bianca den Ouden, 06-45653886,
u ontvangt dan een bevestiging met locatie en tijd.
Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!
DIENST ZONDAG 1 november
5de zondag van de herfst, liturgische kleur: groen
10.00u
10.00u.

Ds. Lyonne Verschoor
Tienerdienst
De Baan

Eredienst van 1 november is vol.
Op 1 november gedenken we de gemeenteleden die
gedurende het afgelopen jaar zijn overleden. Twee familieleden
per overleden gemeentelid zijn voor deze dienst uitgenodigd.
Aangezien we dan nog steeds te maken hebben met een
maximum van 30 bezoekers, kunnen deze dienst helaas geen
andere gemeenteleden dan degenen die zijn uitgenodigd,
aanwezig zijn. We nodigen u van harte uit de dienst thuis
via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren.
Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en een goede week

