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Weekbrief nr. 37 Zondag 8 september 2019
Twaalfde zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen
AFSCHEID DS. GERTJAN ROBBEMOND
BIJ DE VIERING ……. Op deze zondagmorgen staat het
verhaal van Matteüs 14: 22-36 centraal. De leerlingen
vertrekken naar de overkant van een meer. Op eigen kracht
komen ze een eind, maar als het er op aan komt is het
in vertrouwen op Jezus dat zij verder gedragen worden.
De andere lezing is Filippenzen 4: 4 – 7. Wat neem je mee
onderweg, hoe klopt je hart voor mensen en voor de wereld?
Hier horen we over vreugde en vriendelijkheid.
Ze raken aan een houding van compassie en verbinding.
De dienstdoende ambts- en taakdragers zijn: voorganger:
ds. Gertjan Robbemond en ds. Lyonne Verschoor; ouderling:
mevr. Cobi Crucq en mevr. Ina in ’t Veld; diaken: dhr. Robbert
van Sabben; muzikale begeleiding: dhr. Anton van Driel
m.m.v. de Cantorij en een klein gelegenheidscombo met
Tamar Robbemond en Matthijs de Vroed en
kosters: dhr. Arie Maaswinkel en dhr. Jan Middelhoek.
IN MEMORIAM Dinsdag 3 september is overleden
dhr. Hendrik Christoffel (Henk) Kuhlman. Hij is 53 jaar
geworden. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad
op zaterdag 7 september.
Wij bidden om troost voor zijn vrouw Elke, zijn zonen
Mike en Roy en zijn ouders Henk en Lenie en familie.
COLLECTE Bij de inzameling der gaven is de 1e rondgang
bestemd voor
Stichting De Overbrugging.
De verschillen van inzicht rond het
bekostigen van de verleende zorg
zijn er nog. Wel heeft De Overbrugging
zijn draai gevonden in de oude Thomaskerk. Die functioneert
nu als een centrum van waaruit de Stichting - en ook andere
Stichtingen - hun activiteiten organiseren. O.a.; spreekuur voor
de maatschappelijk werkende en voor pastorale zorg;
Stay clean avonden; deeltijdbehandeling in samenwerking
met andere regionale organisaties zoals Stichting De Hoop;
Het verzorgen van weerbaarheid trainingen; Het hebben van
dagbestedingen; In deze locatie wonen enkele jongeren
zelfstandig, met een lichte begeleiding. Ook hopen zij dat het
gebouw voor de mensen in de omgeving een echt Inloophuis
wordt en dat het uitgroeit tot een soort van ‘goodwill
centrum’ zoals deze vroeger werden opgezet door majoor
Bosschart. Ook de 2e handswinkel is een begrip geworden
in de ‘Beijerlandse’ samenleving. Graag willen zij de mensen
van De Open Hof bedanken voor hun niet aflatende steun
en samenwerking. Mede door deze inzet en die van de
vrijwilligers, mocht Stichting De Overbrugging uitgroeien tot
een professionele instelling die voor veel jongeren echt tot
zegen en steun mag zijn. Uw hulp en bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld. Voor meer informatie: www.deoverbrugging.org
De 2e rondgang is voor het kerkenwerk.

AFSCHEID GERTJAN EN KARIN ROBBEMOND
VANDAAG (zondag 8 september) is het zover en neemt
ds. Gertjan Robbemond officieel afscheid als predikant
van onze gemeente. Na afloop van de dienst is er zoals
gebruikelijk koffie/thee/limonade en iets lekkers. Daarna willen
we, mede op verzoek van Gertjan op een informele en
gezellige manier afscheid nemen van Gertjan en Karin.
Het programma blijft voor Gertjan en Karin nog geheim,
maar het wordt vast erg leuk. Tijdens dit middagprogramma
zijn er hapjes, drankjes en heerlijke broodjes. Om ca. 14.30 uur
willen we hen op een ludieke manier uitzwaaien.
We hopen van harte dat u met velen aanwezig kunt zijn.
BEVESTIGING EN INTREDE DS. GERTJAN ROBBEMOND
IN WOERDEN Zondag 15 september wordt
ds. Gertjan Robbemond bevestigd en doet intrede als
predikant van de Gereformeerde Kerk in Woerden-Zegveld in
het bijzonder rondom de gemeente van de Opstandingskerk.
De dienst begint om 15.00 uur in de Opstandingskerk,
Wilhelminaweg 8 te Woerden. De bevestiging zal worden
geleid ds. Joost Schelling. De uitnodigingskaart hangt
op het mededelingenbord in de Omloop.
KERK OP DE JAARMARKT ZATERDAG 14 SEPTEMBER
is de Jaarmarkt. Dit jaar is De Open Hof met een eigen kraam
aanwezig. We laten daar graag zien wat wij te bieden
hebben. De kraam van de kerk vind je zaterdag
bij de apotheek aan de West-Voorstraat.
Kom je even bij ons langs!?
REKENINGNUMMERS Let op! Per 1 november moeten alle
oude rekeningnummers bij de SKG worden gewijzigd in de
eerder dit jaar doorgegeven nieuwe rekeningnummers.
Nieuwe rekeningnummers NL04 RABO 0373 7099 43
(was NL47FVLB0225355973) voor de actie Kerkbalans
(vrijwillige bijdragen) NL26 RABO 0373 7099 35
(was NL62FVLB0635805286) voor collectebonnen,
Solidariteitskas, abonnement kerkmagaZIN NL89 RABO 0373
7119 05 (was NL56FVLB0227117816) voor diaconale bijdragen
en giften unquote. Dank voor de te nemen moeite!
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: 8 september
een ontbijtkoek; 15 sept. een pak vruchtensap; 22 sept.
spaghetti of macaroni en 29 sept. een rol beschuit a.u.b.
GEBOREN 22 Augustus is er een lief klein meisje geboren:
Mai Lan, dochter van David Vermaas en Nina Nguyên
en zusje voor Kim Ly en An Sa.
Als felicitatie van de gemeente zal een witte roos bij hen
gebracht worden.
GEBORGEN BEGIN
Door Zijn oog gezien
door Zijn hand gevormd
naar Zijn beeld geschapen
in Zijn hart geborgen!
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van ons
allen gebracht naar mevr. Fia Strijder, De Herbergier Piershil,
Voorstraat 20, 3265 BV Piershil. Denkt u aan het tekenen
van de kaart, in de Omloop van de kerkzaal.

MEELEVEN – KAARTJE STUREN
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: dhr. J.W. Kiers.
Dhr. Frits Horinga:
Ikazia Ziekenhuis, Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam
Mevr. F. Hoonaard: Laurens revalidatielocatie Intermezzo Zuid,
Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam
Mevr. Jannie Kleinjan -Veldhoen is na een val in huis
opgenomen in Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Woongebouw Rembrandt: Dhr. en mevr. Barendregt – Troost;
mevr. C.M. Kampen; dhr. K. Moet en
mevr. W.C. van Pelt - van Steensel
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.
GEDENKWAARDIG
Dhr. en mevr. Saarloos – Van der Hulst,
waren jl. donderdag 5 september 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. De Jager, zijn volgende week maandag
16 september 25 jaar getrouwd.
Namens onze gemeente feliciteren we hen met dit jubileum.
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
EERSTE VERGADERING BAANBREKERS Woensdag 11 september
is de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.
We starten op 19.00 uur in De Open Hof. Iedereen die dit jaar
naar de middelbare school gaat en/of 13 jaar wordt
heeft een persoonlijke uitnodiging gekregen.
Heb je geen uitnodiging gekregen, maar wil je wel komen,
dan ben je altijd van harte welkom. Mail gerust voor
informatie (jeugddiaconaat@deopenhofoudbeijerland.nl)
Anne Mae Ensering; Sander van Bochove
en Daniëlle de Koning.
TAARTVERKOOP EN TAARTENBAKKERS GEZOCHT
Volgende week (15 september) starten de Baanbrekers
weer met de maandelijkse 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 (apverhorst@hotmail.com
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, email willygerlof@xs4all.nl
of met Ineke Wisse, email inekewisse47@gmail.com
SOOS 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
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 37
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 11 september.
Vorige week is er een start gemaakt met een nieuwe
opdracht. De komende 2 weken wordt hier verder
aan gewerkt. Er kan gekozen worden 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 11 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
een overheerlijke eigengemaakt tomatensoep op het menu.
Het diner deze week is rode kool met appel, saucijzenworst
en gekookte aardappelen. Met een dessert erbij. Kosten € 5,-.
Opgavelijst in de Huiskamer of via de mail:
huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Tel. nr. 612936.
4. Gezond natuurwandelen Vrijdagmorgen 13 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. Bloemworkshop Op donderdagmiddag 12 september
starten we weer met de bloemworkshop. U kunt o.l.v.
Hetty Verhorst een boeketje of bloemstuk schikken. Deze keer
starten we om 14.00 uur. Kosten bedragen € 7,50. Aanmelden
kan via de opgavelijst in de Huiskamer of via het mailadres
van de Huiskamer. huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl.
6. Stijldansen op vrijdagavond 13 september 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 bij de beginners aan. U kunt zich ook
aanmelden zonder danspartner, dan wordt er een
geschikte danspartner gezocht.
Info en aanmelden graag vooraf bij Arianne Vermeulen.
7. Filmhuis Op 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.
8. Zondag lunch In verband met het afscheid van
ds. Gertjan Robbemond starten we dit jaar niet op
zondag 8 september, maar op zondag 13 oktober.
9. Welkom Voelt 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 15 SEPTEMBER
Dertiende zondag van de zomer Liturgisch kleur: groen
10.00 uur
De Open Hof
ds. Lyonne Verschoor

STARTZONDAG

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

