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Weekbrief nr. 38 Zondag 15 september 2019
Dertiende zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen
STARTZONDAG
BIJ DE VIERING ……. VANDAAG IS ER ZOWEL VÓÓR ALS NÁ
DE DIENST RUIMTE OM KOFFIE, THEE EN LIMONADE
TE DRINKEN EN (VAKANTIE)VERHALEN UIT TE WISSELEN.
U/JIJ BENT WELKOM VANAF 9.15 UUR.
Vandaag beginnen we aan een nieuw kerkelijk seizoen
en ook aan een nieuwe periode zonder Gertjan,
onze tweede predikant.
Combo Eljakim werkt mee aan de dienst en we staan stil
bij nieuwe en vertrekkende ambts- en taakdragers.
We lezen met grote en kleine mensen het verhaal
van Rachab die een rood koord uit haar raam hing.
Dat koord zou haar redding zijn.
STAGIAIRE RIANNE FORTUIN De lezing wordt vandaag
gedaan door Rianne Fortuin. Zij loopt tot eind januari stage
in onze gemeente. Een van haar aandachtspunten
is de eredienst en voorgaan.
In het kerkmagaZIN stelt zij zichzelf uitgebreid aan u voor.
Orde van dienst
Bij de kaarsen: Eljakim: Wij zijn verbonden en Let the peace
of God reign
Om te beginnen: Jezus roept hier mensen samen, NL 975
Loflied: Hosanna, praise is rising door Eljakim
en Heilig, heilig, heilig, NL 985 door allen
Met de kinderen: Goedemorgen, welkom allemaal, NL 288
Uit de Bijbel: Jozua 2: 6-21
Lied: Mijn volk, ik ga geheimen openleggen, NL 78: 1 en 2
Na de overweging Eljakim: De sterkte van uw Naam en
I have a dream
Bij afscheid en bevestiging: Wij moeten Gode zingen,
NL 713: 1 en 2 en Vrede wens ik je toe
Bij de gebeden: Onze Vader, NL 1006
Slotlied: Heer, het licht van uw liefde, NL 289
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; taakdrager Eredienst: dhr. Hugo
Crucq en ouderling: mevr. Marijke Schipper; diaken:
dhr. Arno Meijer; muzikale begeleiding: dhr. René Strijder
en kosters: dhr. Jaap van Driel en dhr. Jaap van de Griend.
AMBTSDRAGERS EN TAAKDRAGERS
Vandaag legt een aantal ambtsdragers hun taak neer.
Het zijn Marijke Schipper (ouderling), Johan van Dijk
(ouderling), Leen Vermaas (diaken) en Piet Gootjes
(diaken).
Marco Uyl wordt herbevestigd voor een nieuwe termijn
als ouderling. Arjan van Dijk wordt voorgesteld als
taakdrager diaconie en Nico den Boer wordt bevestigd
als ouderling-kerkrentmeester.
Een korte uitleg is wellicht op zijn plaats.

Sinds vorig jaar september werken we met een beduidend
kleinere kerkenraad. Daarin hebben zitting:
twee ouderlingen, twee diakenen, twee kerkrentmeesters,
de voorzitter, scriba en predikant.
Deze kerkenraadsleden hebben zitting in hun eigen
college of taakgroep, namelijk: diaconie, pastorale raad
en college van kerkrentmeesters. Deze
colleges/taakgroepen bestaan verder uit taakdragers.
Taakdragers worden niet bevestigd in het ambt
maar voorgesteld aan de gemeente.
Met het oog op hun taak vragen we hen de belofte
van geheimhouding af te leggen.
We waren gewend om alle mensen die hun taak
neerlegden te bedanken in de dienst.
Sinds twee jaar gebeurt dat in de taakgroepen zelf.
Deze nieuwe organisatie en de kleinere kerkenraad
helpen ons om minder te vergaderen, om slagvaardiger
te zijn en het geeft mensen die niet van vergaderen
houden de ruimte om een taak op zich te nemen.
In de dienst zullen we de vertrekkende ambtsdragers
hartelijk bedanken. Misschien doen we dat te weinig:
onze waardering uitspreken voor al die mensen
die een bijdrage leveren aan onze gemeente.
Daarom een welgemeend
DANK JE WEL VOOR WAT JIJ DOET!
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor Kerk in Actie – Bouw de kerk in Syrië weer op.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië
heeft niet alleen veel slachtoffers
geëist, maar ook op andere manieren
zijn sporen achtergelaten:
meer dan 12 miljoen mensen zĳn
gevlucht, 85 procent van de
achtergebleven bevolking leeft
in armoede en volledige dorpen
en steden liggen in puin.
Veel kerken en scholen zĳn verwoest.
Nu het langzaam maar zeker veiliger
wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze
met de wederopbouw van hun land.
Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker
dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp
of wĳk, het hart van de gemeenschap.
Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven.
De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst
of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze
te ondersteunen bĳ het opstarten van een eigen bedrĳfje
of het volgen van een opleiding. Kerk in Actie steunt
de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we
de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!
Zie ook: www.kerkinactie.nl/wederopbouwsyrië
De 2e rondgang is voor het kerkenwerk.
TAARTVERKOOP VANDAAG is er na de dienst taartverkoop.
Stukjes taart of lekkere cake worden verkocht voor € 1,of € 1,50. De opbrengst is voor de World Servants.
Wij zoeken voor dit jaar nog wel nieuwe taartenbakkers!
U kunt helpen door maandelijks of een enkele keer
dit kerkelijk jaar een taart te bakken.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Altina Verhorst.

DOOPZONDAG 29 SEPTEMBER Zondag 29 september zal
Mai Lan Vermaas worden gedoopt, dochter van David
en Nina. Het is kort dag maar wie zich wil aanmelden
voor deze doopviering kan dat nog doen tot en met
22 september.
DONDERDAGMORGEN Op donderdagmorgen ben ik
degene die de kerk opent. Als proef ben ik de komende
maanden dan ook bereikbaar en beschikbaar
op de donderdagmorgen, 9.30-11.00 in de Huiskamer.
Iets afgeven, doorgeven, afspreken, doorspreken,
kopje koffie. U bent welkom om langs te komen.
Bellen kan natuurlijk ook.
Mogelijk zijn zo lijntjes korter, drempels lager enz.
Lyonne Verschoor
MET GROTE DANKBAARHEID Wat heeft u en hebben jullie
Karin en mij op hartverwarmende en ontroerende wijze
uitgezwaaid op zondag 8 september. We kijken er met
grote dankbaarheid en blijdschap op terug. We hebben
het afscheid als buitengewoon goed en kostbaar ervaren.
Ook bedankt voor de prachtige cadeaus waarmee we
verrast werden. We zijn wel verhuisd en ons werkterrein ligt
nu wel buiten Oud-Beijerland en buiten De Open Hof,
maar de liefdevolle warmte van de gemeenschap
(de mensen) dragen we mee en maakt dat
De Open Hof/Oud-Beijerland een beetje thuiskomen blijft.
Het ga jullie goed! Vaya con Dios en à Dieu.
Gertjan en Karin Robbemond
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.
VOEDSELBANK Hartelijk dank voor alle meegebrachte
producten voor de Voedselbank.
De komende zondagen graag de volgende producten:
15 sept. een pak vruchtensap; 22 sept. spaghetti
of macaroni en 29 sept. een rol beschuit a.u.b.
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet
van ons allen gebracht naar dhr. en mevr.
Jeanne en Rien Kievit en mevr. Marijke Edelman.
Denkt u aan het tekenen van de kaart,
in de Omloop van de kerkzaal.
DANK JULLIE WEL Beste gemeenteleden
van de ‘DE OPEN HOF’, Wij, Magda en Johan,
bedanken alle gemeenteleden voor de bloemen
en de hartelijke groet die wij van ‘De Open Hof’
mochten ontvangen! Hartelijke groeten,
Magda en Johan de Groot
MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: dhr. Frits Horinga.
en uit Laurens revalidatielocatie Intermezzo Zuid:
mevr. F. Hoonaard.
Mevr. Diet Radstake is thuis gevallen
en heeft haar bekken gebroken. Zij verblijft nu in

Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.

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. Riet de Koning;
dhr. en mevr. Polder; dhr. Cees Stomp;
dhr. en mevr. Van ’t Veer; mevr. A.J. (Toos) Vermaas –
Weeda en mevr. Tineke van der Zee.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam
DANK JULLIE WEL Bedankt lieve mensen die mij blij
gemaakt hebben met kaarten en vele andere attenties
tijdens mijn operatie en herstel. Hartelijke groet,
Aty Bijl
GEMEENTEBEZOEK BURG Van 19 t/m 22 oktober hopen we
vanuit onze gemeente weer het tweejaarlijkse bezoek
aan onze partnergemeente Burg te brengen.
Heeft u hier ook belangstelling voor neem dan contact op
met Willy Gerlof, of met Ineke Wisse,
SOOS Maandag 16 september. De maand september
zijn we creatief met plankjes, waar een leuke etagère
van gemaakt wordt. Maandag 30 september gaan we
6 kleine conservenblikjes verven en versieren,
waar ook weer wat moois van gemaakt wordt.
De voorbeelden zijn te zien in de Huiskamer.
Ook kunt u ze vinden in het programmaboekje
gemaakt van de Soos, die in de Omloop en Huiskamer
te vinden zijn.
Voor de activiteit van 30 september heb ik heel veel
kleine conservenblikjes (b.v. lege knakworstblikjes) nodig.
Wilt u deze voor mij sparen? Inleveren kan doordeweeks
in de Huiskamer. Petra Robbertsen - Moerkerken
BIJBELKRING PREDIKER Woensdagmiddag 18 september
beginnen we met 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: 18 sept, 2 okt, 16 okt, 30 okt. Tijd: 14.30-16.00 uur
INSPIRATIEDAG KWALITEIT VAN LEVEN
Donderdag 19 september.
Het middagprogramma wordt om 13.00 uur
(inloop vanaf 12.30 uur) geopend door wethouder
Joanne Blaak. Zij opent tevens de tentoonstelling
‘Gezichten van dementie’.
Er zijn verschillende lezingen en workshops.
Kijk in het kerkblad of op www.welzijnhoekschewaard.nl
voor het volledige programma.
Voor professionals is deelname aan het avondprogramma
geaccrediteerd op 3 punten.
TENTOONSTELLING GEZICHTEN VAN DEMENTIE
Deze indrukwekkende tentoonstelling met aquarellen
van Herman van Hoogdalem is te bezichtigen
op de volgende momenten:
Elke morgen van 9.30-12.00 uur.
Maandagmiddag en woensdagmiddag van 14-16.30 uur.
Zondagmiddag van 14-16.30 uur.

BASISCATECHESE START WEER! Zondag 29 september
gaat de basiscatechese weer van start.
Dit seizoen zullen we meerdere bijeenkomsten praten over
de Heilige Geest, grote christelijke feesten zoals Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren. We doen een speurtocht
langs een aantal kerken in ons dorp.
Én we spelen weer Sirkelslag. We ontmoeten elkaar
elke keer in De Baan (zij-ingang) van de kerk.
Basiscatechese is een soort ontdekkingsreis door het
christendom voor kinderen van groep 6, 7 en 8.
Uw (klein)kind is van harte welkom. Vragen? Stel ze gerust.
Data basiscatechese:
2019: zondag 29 september; 13 oktober;
zaterdag 16 november (19.00-21.30 uur).
2020: zondag 12 januari; 16 februari (11.15 – 13.30 uur);
15 maart; 10 mei en 7 juni.
Tijd: 11.30 – 13.00 uur inclusief lunch.
Informatie en opgave: Altina Verhorst
en Jolanda Griesdoorn.
DE BERGREDE Gebed van een mens met vragen.
Jaren is er aan dit project gewerkt en eindelijk is het zover.
Première 12 oktober om 20.00 uur in De Open Hof.
Kaarten € 7,50 en info via
Bergrede2019DeOpenHof@gmail.com
en na afloop van de kerkdienst
Stijn van der Loo - compositie - muziek - zang
Claire Porter - zang
Gertjan Robbemond - meditatieve teksten
Strijkkwartet o.l.v. Emma Breedveld
Bergrede projectkoor o.l.v. Rico Sanders
Promo te bekijken
https://youtu.be/E2PgKYPFcVQ
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1.De Huiskamer is elke ochtend open van
maandag t/m vrijdag van 9.30–12.00 uur.
Tevens is de Huiskamer open op maandagmiddag
van 14.00 tot 16.30 uur.
Woensdag is de Huiskamer de hele dag open
van 9.30–19.00 uur.
2. Workshop Woensdag 18 september
Deze week wordt er voor de laatste keer gewerkt
aan de keuze uit 2 opdrachten:
1. 3D, een 3d afbeelding maken in een fotolijst….
glas eruit en dan met allerlei vormpjes
(kleien, of kosteloos materiaal) een leuk tafereel
erin plakken.
2. met oliepastelkrijt een vrolijke vogel (of iets anders)
tekenen of zwarte achtergrond.
Wilt u een keer meedoen, kom gezellig binnenlopen.
De activiteit is van 10.30 uur tot 12.15 uur,
inclusief een kopje koffie of thee. De totale kosten zijn € 2,-.
3. Woensdagmiddag 18 september om 12.30 uur
kunt u lunchen in de Huiskamer. We serveren steeds
een broodmaaltijd met elke week iets extra’s.
Deze week staat er roerei met spek op het menu.
Het diner deze week is zalm met asperges en
aardappelpuree, met een dessert er bij. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936.
4. Gezond natuurwandelen Vrijdagmorgen 20 september
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. Filmhuis Vrijdag 20 september gaan wij weer van start.
Zaal open om 19.30 uur. Aanvang film 20.00 uur.
Entree € 5,- inclusief koffie en een consumptie.
Deze keer Le Grand Bain. In het gemeentelijk zwembad
bekwaamt een groepje mannen van middelbare leeftijd
zich in de kunst van het synchroonzwemmen.
Ondanks sceptische reacties van familie en vrienden
besluiten ze als team voor Frankrijk uit te komen
op het WK synchroonzwemmen.
6. Beij ons aan tafel Vrijdag 27 september
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, en na een drankje start om 12.15 uur de maaltijd.
Aanmelden via 0887308900 of
M.Groothand@welzijnhoekschewaard.nl
7. Bakkie in de buurt Aansluitend Beij ons aan tafel,
begint om 15.00 uur Bakkie in de buurt een gezellige
middag om elkaar uit de buurt beter te leren kennen,
Allerlei mensen zijn welkom: buurtbewoners, mantelzorgers,
vrijwilligers, maar ook professionals werkzaam in de wijk.
Mensen die wat verder weg wonen, maar ook graag even
contact willen zijn ook welkom. Er zijn er een aantal zorgen dienstverleners aanwezig bij wie men terecht kan
met (hulp)vragen. Naast koffie en thee zijn er ook wat
lekkernijen aanwezig. De middag wordt georganiseerd
door Welzijn Hoeksche Waard in samenwerking met
Huiskamer De Open Hof, HW wonen, Careyn,
Café GEZIeN, Politie, Kwadraad en MEE.
Van een aantal organisaties zijn medewerkers aanwezig
(zoals van de Gemeente HW) en ook dominee
Lyonne Verschoor. De gratis inloop (inclusief drankjes)
is van 15.00-16.30 uur. De locatie is de Huiskamer van
De Open Hof. Voor meer informatie: Arianne Vermeulen,
(di/vr), A.Vermeulen@welzijnhoekschewaard.nl
8. Duurzaamheid in en om het huis
Welke maatregelen kunnen we zelf nemen
om duurzaam te wonen? Wat kost het en welke
regelingen zijn er van de overheid?
Inleider: dhr. Joost Kievit van Hoekschewaards Landschap.
Datum: donderdag 3 oktober, tijd: 20.00-21.30 uur.
9. Zondag lunch Eén keer per maand is er gelegenheid
om na de kerkdienst met elkaar te lunchen
in de Huiskamer. De eerstvolgende lunch is gepland
zondag 13 oktober.
Opgeven kan via de lijst in de Huiskamer
10. Welkom Weet u 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.
Wilt u ook meedoen om deze Huiskameractiviteiten
te ondersteunen? We zijn nog op zoek naar
gastvrouwen/heren om ons team te komen versterken.
Kom eens langs en maak een praatje
met de aanwezige gastvrouw/heer.
DIENST ZONDAG 22 SEPTEMBER Eerste zondag van de herfst
Liturgisch kleur: groen
10.00 uur

De Open Hof

ds. Chris Kors

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

