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Over dit boekje
Dit boekje is tot stand gekomen onder redactie van Egbert van Rossum, Frans 

Woudenberg en Fulco Timmers. De opmaak is verzorgd door Otto Buitendijk. 

Opmerkingen, suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom. Wij kunnen dan 

bij een nieuwe uitgave daarmee rekening houden. U kunt contact opnemen met 

Egbert van Rossum.



 

Niet alleen op zondag staan de deuren van de Ontmoetingskerk en Open Hof open, 

maar ook doordeweeks. Op verschillende momenten in de week en plekken in de 

wijken zoeken we samen naar de ontmoeting van geloven en het dagelijkse leven. 

Door de beide gemeenschappen worden vele activiteiten georganiseerd. Denk daarbij 

aan gespreksgroepen, thema-avonden, films, maaltijden, jeugdactiviteiten enzovoorts. 

Gastvrijheid, ontmoeting en diepgang staan daarbij centraal. De meeste activiteiten 

zijn gratis; soms wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 De deuren staan open, wees welkom! Kerkganger of niet! Betrokken of geïn-

teresseerd! Kom een keertje langs bij een kring of in een dienst! Of meld je aan!

 Actuele informatie verschijnt in het Weekbulletin en in kerkbladen De Ont-

moeting en Open Hof Nieuws. Houdt ook de websites in de gaten voor wijzigingen 

of nieuwe activiteiten. Natuurlijk is het altijd mogelijk om contact te zoeken met de 

contactpersoon die staat vermeld bij een activiteit voor meer informatie.

 Wij adviseren zeker ook een blik te werpen op het aanbod van de parochie 

Sint Christoffel en de andere Protestantse gemeentes van Rotterdam-Noordrand.

 Jij bent van harte uitgenodigd! 

Wij wensen iedereen een inspirerend seizoen toe!

 Wim, Fulco en Jils,

mede namens de beide kerkenraden 

van de Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof Ommoord en de 

Protestantse Wijkgemeente Zevenkamp

Websites:
www.openhof-ommoord.nl

www.pkn7kamp.nl

www.pkn-rotterdamnoordrand.nl

www.christoffelparochie.nl
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VIEREN

Vieren in Ontmoetingskerk en Open Hof

Iedere zondagmorgen is er een viering in de Ontmoetingskerk en Open Hof. 

In de Ontmoetingskerk om 10:00 uur, in Open Hof om 9:30 uur of om 10:15 uur als 

er een oecumenische viering is. In dit gedeelte staat meer informatie over opvang 

voor de allerkleinsten, kinder- en tienerdienst en over diverse bijzondere vieringen die 

er in onze beide kerken zijn.

Oppas Ontmoetingskerk

Voor kinderen van 0 - 4 jaar is het mogelijk om gebruik te maken van de oppas in de 

Ontmoetingskerk. De kinderen worden beziggehouden of zij kunnen even slapen. 

Zo nodig wordt een luier verschoond. 

De oppas is alleen open als er kinderen aangemeld zijn. Als u kinderen heeft die u wilt 

onderbrengen bij de oppas, bel of app dan vooraf met Marieke de Koning, 

tel: 06-33092407.

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: elke zondag om 10:00 uur na aanmelding

Contact:  Marieke de Koning

Crèche Open Hof

Elke zondag tijdens de protestantse diensten om 9:30 uur (en ook wanneer er een 

oecumenische dienst is om 10:15 uur) is er crèche voor de allerkleinsten van 

0 - 4 jaar, behalve in de zomervakantie.  De crècheruimte bevindt zich boven bij de 

zithoek en de box in de centrale ruimte.

Helaas zijn er niet altijd veel kinderen, maar dat kan zo weer veranderen. In elk geval 

willen we niet dat ouders die met kleine kinderen onze kerk bezoeken, zich niet 

welkom voelen. Daarom staat er elke week een medewerk(st)er klaar om de kleintjes 

op te vangen. Ze kunnen lekker spelen, er wordt voorgelezen of getekend en zo nodig 

wordt er een luier verschoond. Er is voldoende speelgoed, tekenmateriaal, boekjes, 

fietsjes, enz.

Waar:    Open Hof

Wanneer:  elke zondag om 9:30 uur,  

behalve in de zomervakantie

Contact:    Tinie van der Linden 3
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Kindernevendienst Ontmoetingskerk
Voor kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot en met 8 (4-12 jaar) kan er des-
gewenst elke zondagochtend kindernevendienst geregeld worden. 
Er wordt alleen kindernevendienst geboden als er zich kinderen vooraf aanmelden. 
De kinderen maken het begin en het einde van de eredienst mee, maar vertrekken 
rondom de preek voor een klein halfuurtje naar een eigen dienst. In de kinderneven-
dienst wordt een verhaal gelezen volgens de methode “Kind op Zondag”. Daarna 
wordt een verwerking gedaan naar aanleiding van het verhaal. Dat kan variëren van 
iets knutselen tot een gesprek of een spel. Zijn er kinderen die mee willen doen met 
de kindernevendienst, bel of app dan met Marieke de Koning.
Waar:   Ontmoetingskerk
Wanneer:  op elke zondag om 10:00 uur, alleen als kinderen aangemeld zijn
Contact:  Marijke de Koning

Tienernevendienst Ontmoetingskerk
Voor alle tieners (vanaf de brugklas) is er Tienernevendienst. Eén keer in de twee 
weken op zondagmorgen - tijdens de kerkdienst - komen de tieners bij elkaar in 
hun eigen ruimte. Zo is er volop plek voor gesprek over wat je belangrijk in het leven 
vindt, over wat je gelooft, en over wat er om je heen gebeurt. Het is altijd een 
levendige happening.
Waar:  Ontmoetingskerk
Wanneer: om de twee weken op zondagmorgen, 10:00 uur
Contact:  Jils Amesz

Kindernevendienst Open Hof
Iedere week is er kinderdienst voor alle kinderen van 
ongeveer 3 t/m ongeveer 12 jaar.  Er is geen kinder-
dienst als er op die zondag een kliederdienst is en 
tijdens sommige schoolvakanties. Er is normaliter 
1 groep en 1 keer per maand 2 groepen.
De kinderen zitten tot de schriftlezing bij hun ou-
ders/verzorger in de kerk. In deze tijd wordt er een lied 
gezongen voor de kinderen. Voor de lezingen komen de kinderen naar voren en houdt 
de voorganger een gesprekje met hen of vertelt een verhaaltje. Daarna nemen  De De 
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de kinderen het licht mee en gaan zij naar hun eigen ruimte om daar het bijbelverhaal 
te horen en er eventueel een verwerking van te maken.
In hun eigen ruimte zetten we het meegenomen licht uit de kerk op een tafel, waar 
ook een bijbel, een tinnen beker en schaaltje staan. Ook de liturgische kleur is te zien 
door middel van een lint aan het kleedje. We hebben een gesprekje, een gebed, soms 
een lied en vertellen het bijbelverhaal. Daarna is er een verwerking over het bijbel-
verhaal of onderwerp.
Na de verkondiging komt de ouderling van dienst ons halen en komen de kinderen 
terug om vervolgens bij hun ouders/verzorger te gaan zitten. Als de voorganger het 
van tevoren aangeeft, kunnen de kinderen nog even naar voren komen om te vertel-
len wat ze gemaakt hebben. Dit gebeurt in ieder geval in de adventsperiode, want dan 
hebben we ook een project wat we afsluiten op kerstochtend.
Vanaf september 2019 starten wij met een Tienerdienst 1 keer per maand. 
Deze dienst is naast de kinderdienst en bestemd voor kinderen vanaf 10 jaar en ouder. 
Zo hopen wij de oudere kinderen te kunnen blijven betrekken bij de kerk. 
Op verrassende wijze zullen zij aan de slag gaan met het verhaal of thema.
Waar:  Open Hof
Wanneer:  elke zondag 9:30 uur, behalve als er ’s middags een kliederdienst is 

en tijdens sommige vakanties.
Contact:  Anneke Barendrecht 

Tienerdienst Open Hof
Voor alle tieners (vanaf 10 jaar) is er de Tienerdienst. Eens per maand gaan we tijdens 
de kerkdienst met elkaar onze eigen dienst vieren en kijken wat ons daarin bezig-
houdt. In de Tienerdiensten werken we met werkvormen die bij jullie passen: zoals 
het maken van filmpjes, een rol spelen in de kerkdienst, jullie eigen ideeën, enzo-
voorts. Daarnaast is er tweemaal per jaar een Tienerdienst-middag waarin we iets 
speciaals gaan doen.
Waar:  Open Hof
Wanneer: 15 september 2019 (start)
  13 oktober 2019
  10 november 2019
  15 december 2019 (middagactiviteit – rondom Kerst)
Contact:  Ingrid Bouland
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Oecumenische Jongerenviering
Twee keer per jaar is er op zondagmorgen om 10:15 uur een oecumenische “Dienst 
in Vieren”. In deze diensten wordt u door jongeren naar aanleiding van een actueel 
thema aan het werk gezet. De dienst duurt ongeveer 1 ½ uur en ziet er als volgt uit:
We beginnen in de kerkzaal met een verrassend welkom. Na zingen, bidden en het 
lezen uit de Bijbel, kan iedereen kiezen om het thema op een eigen manier te beleven. 
In de kerkzaal wordt de Bijbellezing in een actueel daglicht geplaats. In de andere 
zalen is er een gesprek of discussie en wordt er muziek gemaakt, geschilderd en 
geknutseld. Soms is er ook een Taizé halfuurtje waar het thema op een meditatieve 
wijze wordt behandeld. Er zijn dus in totaal 5 activiteiten waar eenieder zich op zijn of 
haar manier het thema eigen kan maken.
Na een half uur ontmoet iedereen elkaar weer in de kerkzaal. Daar komt iemand 
vertellen over het collectedoel, zingen we samen, horen de voorbede, wensen elkaar 
de vrede en delen tot slot in een grote kring de maaltijd van de Heer. Na de zegen en 
het slotlied krijgt iedereen een verrassing om mee naar huis te nemen en kunnen we, 
onder het genot van een kop koffie, thee of limonade, in de ontmoetingsruimte met 
elkaar napraten.
Waar:   Open Hof Ommoord
Wanneer:  Twee keer per jaar op zondag om 10:15 uur, zie website
Contactpersonen: Alex Barendrecht / Anneke Barendrecht

Kerk-Scholendienst Ontmoetingskerk
Op de donderdagochtenden voor Kerst en Pasen komen de “buurkinderen” van de 
Ontmoetingskerk naar de kerk voor hun Kerst/Paas-diensten. De leerlingen en leer-
krachten van de Ds. J.J. Buskesschool bereiden de diensten samen voor. In de kerk 
zingen zij de geleerde Paas- of Kerst-liedjes, lezen zij zelfgemaakte gedichten voor en 
tonen zij hun zelf gemaakte kunstwerkjes. Een belevenis voor de kinderen van alle 
groepen! Op 19 december en 9 april staan de kerkdeuren open voor de vieringen.
Waar:    Ontmoetingskerk
Wanneer: Kerstviering 19 december 2019 en Paasviering 9 april 2020
Contact:    Jils Amesz
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Kerk-Scholendienst Open Hof 
Een bijzondere dienst, die wordt voorbereid met leerkrachten van de Nessevliet. 
Ook tijdens de kerkdienst zelf doen leerkrachten en leerlingen mee. 
De kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen allemaal mee doen in deze dienst. 
Een belevenis voor jong en oud!
Wie:  iedereen, en zeker voor kinderen in de basisschoolleeftijd 
Wanneer: zondag 22 maart 2020
Waar:  Open Hof
Contact:  Fulco Timmers

Kliederkerk
Kliederkerk: een bijzondere plek voor kinderen van 0 -12 jaar en 
(groot)ouders. 
Kliederkerk is vrij: kinderen kruipen of lopen rond, knutselen en kliederen. 
Tegelijk biedt het inhoud. Een goed verhaal. Muziek. Knutselen. Proefjes.
 Tijdens een kliederkerkdienst staan de kinderen centraal. We 
zingen bekende kinderliedjes en luisteren naar een verhaal uit de kinder-
bijbel. Daarna beleven kinderen het verhaal door er bijvoorbeeld over te schilderen en 
te knutselen. Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden mogen mee knutselen 
of drinken met elkaar koffie of thee. Tijdens de kliederdienst wordt vaak met elkaar 
gegeten. Een feestje!
Wie:    kinderen van 0-12 jaar en hun (groot)ouders
Waar:    afwisselend Open Hof / Ontmoetingskerk
Wanneer: zie de activiteitenkalender en de websites
Contact:     Marieke de Koning (Ontmoetingskerk),  

Amalia Barendrecht (Open Hof)

7
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Kerstgezinskliederdienst
Op kerstavond is het er weer: de kerstgezinskliederdienst in de Ontmoetingskerk 
(naast de Ds. J.J. Buskesschool). Wij luisteren en kijken naar het verhaal van Maria 
en Jozef en hun kind. Wij zingen bekende kerstliederen. En wij kliederen. We gaan 
knutselen, boetseren en schilderen over het verhaal. Natuurlijk is er weer limonade 
met wat lekkers!
Waar:  Ontmoetingskerk
Wanneer: 24 december 2019 vanaf 19:00 uur
Contact:  Jils Amesz

1 maart viering Wereldgebedsdag half 10 
Elke eerste vrijdag in maart is de Wereldgebedsdag die overal ter wereld wordt 
gevierd. Elk jaar maken vrouwen uit een ander land, waar ook ter wereld, de orde van 
dienst. Dit jaar komt de Orde van dienst uit Zimbabwe. In de dienst zijn uiteraard ook 
mannen van harte welkom. Voorganger is ds. Anja Matser. Tijdens de vieringen wordt 
er gecollecteerd voor doelen die met vrouwen en kinderen te maken hebben uit het 
land waar de orde van dienst vandaan komt. Naast de gewone orde van dienst is er 
ook materiaal voor een dienst met kinderen beschikbaar. 
 De Wereldgebedsdag is de oudste oecumenische beweging ter wereld en 
bestaat in Nederland al 90 jaar (2019). 
De vrijdagavond bleek voor Open Hof niet erg geschikt en daarom is besloten naar de 
eerste zondag van maart te gaan. 
Waar:  Open Hof
Wanneer:  zondag 1 maart 2020, 9:30 uur
Contact:  Anneke van Wijngaarden

Week van het gebed
De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen 
bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van 
Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die 
teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verant-
woordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden 
een plek te geven.



De week van gebed vindt plaats in de week van 19 t/m 26 januari 2020. In deze week 
zal er zo goed als elke avond in één van de deelnemende kerken in Rotterdam-Alexan-
der een gebedsbijeenkomst plaatsvinden. Data, locaties en tijdstippen volgen nog. 
Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de veelkleurigheid aan 
gebedsvormen die onze kerken (katholiek, evangelisch, protestants, enz.) bieden, én 
om elkaar te ontmoeten.
Contact: Ida Taapke / Anneke van Wijngaarden

Kerst- en Paasvieringen
Samen met de PCOB organiseren de diaconieën van Open Hof en de Ontmoetingskerk 
op de woensdagmiddag voorafgaand aan Kerst en Pasen een viering. Centraal staan 
het elkaar ontmoeten, samen eten en een moment van bezinning.
Het is de bedoeling dat u zich hiervoor aanmeldt in verband met de catering.
Wie:  iedereen
Waar:  Ontmoetingskerk
Wanneer:  18 december 2019, 13:00 uur  

en 8 april 2020, 13:00 uur
Contact:  Gonny Boot

Wereldlichtjesdag in Open Hof
Op de tweede zondag in december is het 
Wereldlichtjesdag. Op deze dag staan we met 
elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd 
en op welke wijze dan ook, zijn overleden. 
We eren en herinneren al die kinderen door een 
kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, 
troostende woorden en gedichten. Dit jaar gebeurt dat ook weer in Open Hof.
 Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er zijn mensen 
van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, 
grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen, zijn allemaal 
welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind; anderen zijn er voor een 
kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor 
wie het verlies nog zo vers is, en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn 
van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen, blijven het-
zelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.
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De aanvangstijd is 18:45 uur. De deuren staan open om 18:30 uur. De bijeenkomst 
duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er gelegenheid om bij koffie en thee 
nog na te praten. Wilt  u meer informatie, stuur dan een email naar: 
wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl.
Waar:  Open Hof
Wanneer:  8-12-2019, 18:45 uur
Zie voor meer informatie ook www.wereldlichtjesdag.nl

Nieuwe Liefde Vieringen
De naam van deze vieringen is afkomstig van dichter en theoloog Huub Oosterhuis. 
Deze nieuwe liefde gaat verder dan de vriendelijkheid, vriendschap en liefde tussen 
mensen, maar omvat in zijn visie ook ‘alles wat ten goede is, alles wat zingt en in 
vervoering brengt, alles wat troost en tot bezinning leidt, en alles wat bijdraagt tot iets 
meer recht en vrede voor zoveel mogelijk mensen’. 
In de vieringen staan muziek en poëzie (van Oosterhuis en geestverwanten) en 
maatschappelijke betrokkenheid centraal. Voor de vieringen worden diverse sprekers 
uitgenodigd, vaak van buitenaf. Er is een (project)koor om de vieringen muzikaal te 
ondersteunen. De vieringen zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar inspire-
rende vormen van liturgie en Bijbeluitleg. U bent welkom, ongeacht uw (kerkelijke) 
achtergrond. In het nieuwe seizoen vieren we om-en-om in Open Hof en de 
Fonteinkerk (Hillegersberg). Wij houden u op de hoogte via de website, het Open Hof 
nieuws en het weekbulletin. Het thema van elke viering komt circa 3 weken later terug 
in een film die in Open Hof wordt vertoond op zondagavond om 19:30 uur. 
Waar:  Open Hof / Fonteinkerk
Wanneer:  10 november 2019 (Open Hof),  

8 maart 2020 (Fonteinkerk) 19:00 uur
Contact:  Edith van Dam / Marleen Teeuwen

Welkom Open Deur-Diensten
Welkom Open Deur-diensten of kortweg: WODD’s worden 4x per jaar ‘s avonds om 
19:00 uur gehouden in Open Hof. Vanaf 18:45 uur is er samenzang. 
In deze diensten waar iedereen dan ook welkom is, wordt op een aansprekende wijze 
het Woord van God verkondigd en niet minder gezongen! Altijd aan de hand van een 
thema. Vaak traditioneel met bekende, vertrouwde liederen. Ook ‘evangelisch, 
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enthousiast’, als het persé een etiket moet hebben. Een warm onthaal voor jong 
en oud, voor iedereen, die recht vanuit het hart de Eredienst wil beleven! 
De voorgangers in de WODD’s genieten vaak landelijke bekendheid, net als de 
optredende koren. Maar ook Ommoordse spreek- en zangtalenten komen zeker aan 
bod in deze diensten. Kom en mis het niet! 
Waar:   Open Hof. 
Wanneer:  2019: 6 oktober, 15 december; 2020: 16 februari, 19 april. Aanvang 

19:00 uur - vanaf 18:45 uur Samenzang vóór de dienst
Contactpersoon: Ida Taapke

Top2000-dienst
De zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw staat er dit jaar iets bijzonders te gebeuren. 
Met een dienst in de avond sluiten we aan bij een initiatief van MijnKerk.nl: de 
Top2000 Kerkdienst. De Top2000 is een jaarlijks terugkerend fenomeen van Radio 2. 
In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emotie oproepen, 
kippenvel en herinneringen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, 
andere blijken als je bij de tekst stil staat, te gaan over belangrijke levenservaringen als 
liefde, dood en troost. Koor Hemelsbreed onder leiding van Willem Blonk zal mee-
werken aan deze dienst. Dus de muziek is in goede handen! Voorganger zal zijn 
ds. Fulco Timmers. Deze bijzondere viering wil je niet missen!
Meer informatie is ook te vinden via: www.top2000kerkdienst.nl.
Wanneer: zondag 29 december 2019, 19:00 uur
Waar:  Open Hof
Contact:  Fulco Timmers
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Algemeen

De protestantse wijkgemeentes van Ommoord en Zevenkamp trekken steeds meer 

samen op; zeker wat de activiteiten voor jeugd en jongeren betreft. Die activiteiten 

worden gecoördineerd door de Projectgroep 40- bestaande uit: Marion Buitendijk, 

Amalia Barendrecht, Esther van Zaan en Egbert Engelfriet, en wordt begeleid door 

ds. Fulco Timmers. In dit gedeelte van het boekje lees je meer over welke activiteiten 

er zijn voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Website, nieuwsbrief en updates

De meest actuele informatie vind je op de websites van beide kerken. Wil je op de 

hoogte blijven van de jeugd-activiteiten, stuur dan een mail aan fjtimmers@openhof-

ommoord.nl. Vermeld ook je mobiele nummer als we je via Whatsapp op de hoogte 

mogen houden van jeugd-activiteiten. We hopen je bij één (of meer) van onder-

staande activiteiten te mogen begroeten!

#Durftevragen

De leeftijdsaanduidingen bij de activiteiten zijn een indicatie. Twijfel je of een acti-

viteit geschikt is voor jou of je kind omdat het lijkt dat jij/hij/zij net te oud of te jong 

is: vraag het na bij ds. Fulco Timmers. Overleg is altijd mogelijk! Natuurlijk ook als er 

vragen of opmerkingen zijn bij bepaalde activiteiten kun je hem of één van de andere 

leden van de Projectgroep 40- aanspreken. We horen graag van je!

Vieren

In het gedeelte “VIEREN” staan ook een aantal activiteiten die in het bijzonder 

geschikt zijn voor jonge mensen. Het gaat om:

- Crèche, oppas en Kinder(neven)dienst.

- Tienerdienst.

- Dienst-in-Vieren.

- Kerk-Schooldiensten.

- Kliederkerk.



Muziek

Muziek maken is leuk! Voor kinderen is er de Zingschool en de Kinder- en Jeugdcan-

torij, voor jongvolwassen Koor Hemelsbreed. Houd je van zingen in de diensten, dan 

is de Open Hof Cantorij wellicht iets voor jou. In het gedeelte “MUZIEK” lees je meer 

over deze koren. Je kunt altijd een keer mee repeteren en kijken of het iets voor je is!

Gespreksgroepen

Er zijn een aantal gespreksgroepen waar je met leeftijdsgenoten de diepte in kunt 

gaan over geloofs- en levensvragen. In deze groepen ontmoet je naast leeftijdsgeno-

ten mensen van alle leeftijden: een mooie kans om levenservaringen te delen! In het 

gedeelte “ONTMOETEN en LEREN” lees je er meer over, met name over de gespreks-

groepen Gespreksgroep Vandaag, GeloofsDEF en Levensvragen op de vrijdagavond.

Inspirerun

Elke twee weken vertrekt een groepje sportieve 

Open Hof’ers vanaf het kerkplein om samen een 

rondje hard te lopen. Tijdens het lopen wordt er ge-

praat over de dingen van alle dag, de dingen die het 

leven kleuren. Soms wordt tijdens de gesprekken de 

naam ‘Inspirerun’ eer aan gedaan, soms wat minder. 

Hoe het ook zij, voor je het weet sta je met vijf kilo-

meter in de benen weer uit te hijgen bij Open Hof.

Regelmatig wordt meegedaan aan een loopevenement. Bijvoorbeeld aan de 

(kwart)marathon van Rotterdam, de Rotterdam night-run en de Urban Trail. We heb-

ben zelfs als heus estafetteteam onder de naam ‘Inspirerun’ meegedaan aan de 

Rotterdam Ekiden (Marathon in estafettevorm). Lijkt het je leuk om op een dinsdag-

avond mee te lopen? Ook in de zomervakantie houden we onze conditie op peil. 

Sluit gerust een keertje aan!

Voor wie: iedereen die vijf kilometer kan hardlopen, tempo maakt niet uit

Waar:  Begin- en eindpunt Open Hof

Wanneer: eens per twee weken op dinsdag om 19:45 uur

Contact:  Egbert Engelfriet

JONG - OM - ZEVEN 
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Een buitenschoolse activiteit: Bijbel- en Schilderles in Ontmoetingskerk

In het schooljaar 2019 – 2020 zijn er voor de kinderen van de 

“buren” (Ds. J.J. Buskesschool) weer teken- en schilderlessen 

bij een Bijbelverhaal. De kerk en de school werken samen 

in dit project, “een Bijbelverhaal en een schilderles”. Bij het 

project maken kinderen kennis met Bijbelverhalen en werken 

zij met diverse teken- en schildertechnieken, zoals aquarel-

leren of tekenen met houtskool. De lessen worden gegeven 

door dominee Jils en kunstenares Marieke. De lessen zijn op 

maandagmiddag na het laatste lesuur van 14:30 uur tot  

15:30 uur in een ruimte van de Ontmoetingskerk. De laatste 

les wordt afgesloten met een feestelijke expositie.

Wie:  Voor leerlingen van de Buskesschool

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: maandagmiddag om 14:30 uur

Contact:  Jils Amesz / Marieke de Koning 

Avondmaalscatechese

Bij de Avondmaal-vieringen in Open Hof en Ontmoetings-

kerk is iedereen welkom. Van jong tot oud. Zit je op de 

basisschool, dan is het fijn om op een eigen manier te ont-

dekken wat we eigenlijk vieren met het Avondmaal. Wat 

gebeurt er allemaal? Wat betekent dat? De ontdekkings-

tocht maken we terwijl we het brood voor de viering zelf 

kneden en bakken. Rondom het bakken voeren wij opdrachten uit die gaan over het 

Avondmaal. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn welkom!

 NB: voor (groot)ouders / verzorgers is er tegelijkertijd een inhoudelijk pro-

gramma over het Avondmaal, zie voor toelichting het item “Waarden-vol Opvoeden”.

Wie  kinderen van groep 3 t/m 8

Wanneer: zaterdag 21 maart 2020, 14:00 uur -16.00 uur

Waar:  Ontmoetingskerk

Contact:  Fulco Timmers / Jils Amesz

 JONG - OM - ZEVEN

14



Kokende Keuken

Iedere drie weken komen we met jongeren van 12-15 jaar bij elkaar. Samen koken 

we een “voedzame” maaltijd en na het eten ontdekken we wat het geloof inhoudt en 

voor ons betekent. Dat is en gezellig en boeiend en leuk. Je bent van harte welkom 

om mee te doen!

Wie:  jongeren van 12-15 jaar

Wanneer: zie Jaarkalender en websites

Waar:  Open Hof en Ontmoetingskerk

Contact:  Fulco Timmers / Jils Amesz

Verdieping 16-19

Geloven in een wereld waarin we alles denken te weten - kan dat, lukt dat? Wat doen 

mensen om hun geloof in praktijk te brengen? Wie ben jij of wil je zijn - en welke rol 

speelt je geloof daarbij? We willen met deze vragen aan de slag gaan door vooral 

dingen te gaan doen.

 Heb je belangstelling, laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling, vanaf 

3 deelnemers, kunnen we een groep vormen. Doe je mee?

Wie:  jongeren van 16 t/m 19 jaar

Wanneer bepalen we samen

Contact:  Sietske Engelfriet / Roland Hartmans / Fulco Timmers

Musical Jona

Na het grote succes van de musical Esther in maart 2018 hebben we theatergroep de 

Vliegende Speeldoos opnieuw uitgenodigd. Zij komen nu met de musical Jona met als 

ondertitel: Geef elkaar de hand! 

De kinderen studeren alles ’s middags in onder leiding van 5 professionele acteurs, 

zangers en dansers. Minimaal 50 en maximaal 120 kinderen spelen de hoofdrol en 

zorgen met de professionals voor een fantastisch en stralend optreden! Zo komt 

het verhaal van Jona op een bijzondere manier tot leven en hebben de kinderen 

een ervaring om nooit te vergeten. De musical zal worden opgevoerd in de Goede 

Herderkerk op zaterdag 7 maart 2020. De kinderen worden om 13:00 uur verwacht, 

de voorstelling begint om 19:00 uur. 

 JONG - OM - ZEVEN
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De musical Jona-in-één-dag is een gezamenlijk project van de zes kerken van de Prot-

estantse Gemeente Rotterdam Noordrand : Ontmoetingskerk Zevenkamp, 

Open Hof Ommoord, Fonteinkerk, Hillegondakerk en Oranjekerk Hillegersberg en 

Goede Herderkerk Schiebroek.

Wie:  kinderen in de basisschoolleeftijd

Wanneer: zaterdag 7 maart 2020, 13:00 uur -20:30 uur

Waar:  Goede Herderkerk (Kastanjeplein 28)

Contact:  Anje de Kuiper

Sirkelslag KIDS

Sirkelslag KIDS speel je, als je in groep 7 of 8 van de basisschool zit, tegen honderden 

andere kinderen in Nederland. Op vrijdag 15 november om klokslag 19:30 uur start 

het spel. Daarom verwachten we jou die avond om 19:00 uur. Je weet van tevoren 

niet welke opdrachten je moet doen. Het enige dat je weet is dat honderden kinderen 

op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan om de Sirkelslagbeker.

 Het is een spannend, interactief spel, dus zorg dat je erbij bent! En neem je 

ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen mee om je aan 

te moedigen. Wij zullen zorgen voor drinken en iets lekkers, en voor de grote mensen 

voor koffie en thee. Worden wij de winnaar van één van de vier Sirkelslagbekers? 

Dan zijn we de helden van Nederland!

Voor:   groep 7 en 8 van de basisschool

Wanneer: vrijdag 15 november 19:00 uur

Waar:  locatie volgt

Contact:  Fulco Timmers

Sirkelslag YOUNG

Het spectaculaire spel Sirkelslag YOUNG is een spel dat door heel Nederland tegelijk 

wordt gespeeld. Sirkelslag YOUNG spelen wij samen tegen duizenden andere jongeren 

in Nederland. Online staan wij in verbinding met elkaar. Bij Sirkelslag komt aan op 

creativiteit, samenwerking en doorzettingsvermogen. Vanuit een plek ergens in 

Nederland worden de vijf nu nog onbekende opdrachten uitgelegd.

JONG - OM - ZEVEN
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Op de website www.sirkelslag.nl kun je diverse filmpjes bekijken over het spel. 

We hopen dat jullie je ook opgeven en zo de rest van Nederland zullen verslaan. 

Dit mag je niet missen, geef je dus op!

Wie:   12 t/m 16 - jarigen

Wanneer: vrijdag 7 februari 

19:00 uur inloop - 19.30 uur start het spel

Waar:  locatie volgt

Contact:  Fulco Timmers

PaasChallenge

Bij de PaasChallenge word je zelf onderdeel van het Paasverhaal. Tijdens een span-

nend spel kort voor Pasen verplaats jij je in de volgelingen van Jezus. Welke keuzes 

maak jij? De PaasChallenge speel je met leeftijdsgenoten tussen de 12 en 18 jaar.

Op de website www.jop.nl/paaschallenge vind je meer informatie over het spel. 

Ga jij de uitdaging aan?

Voor:   12 t/m 18 - jarigen

Wanneer: vrijdag 3 april, 19:00 uur inloop - 19:30 uur start het spel

Waar:  locatie volgt

Contact:  Egbert Engelfriet

Waarden-vol Opvoeden

Welke waarden zijn voor jou belangrijk, en welke waarden 

wil je graag aan je (klein)kinderen doorgeven? Hoe pak jij 

dat aan? Daarover gaan we in gesprek, aan de hand van 

afwisselende werkvormen.

 De avonden zijn bedoeld voor ouders met 

kinderen van 0 -15 jaar en voor grootouders met 

kleinkinderen in dezelfde leeftijd. Het programma kent gezamenlijke onderdelen en 

onderde-len waarbij er met aparte groepen per leeftijd gewerkt wordt. Door het 

seizoen heen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 Dinsdagavond 19 november 2019, 20:00 uur -22:00 uur - Open Hof

Pedagoog, psycholoog en theoloog Dorothea Timmers-Huigens zal een avond verzor-

JONG - OM - ZEVEN
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gen over het geloofsgesprek tussen (groot)ouders en kinderen. Zij is op dit onderwerp 

gepromoveerd en kent de praktijk van geloofsopvoeding door-en-door vanuit haar

dagelijks werk met ouders, in zorginstellingen en als voorganger.

 Zaterdagmiddag 21 maart 2020, 14:00 uur -16:00 uur - Ontmoetingskerk

Terwijl kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 3 t/m 8) aan de slag gaan om brood 

voor het Avondmaal te bakken, kunnen hun (groot)ouders / verzorgers met elkaar in 

gesprek over het vieren van het heilig Avondmaal. Wat betekent dit voor je; wat vind 

je misschien lastig? Hoe beleef je dit samen met je (klein)kinderen? Vragen waarover 

we deze middag onder leiding van Anneke van Wijngaarden, Jils Amesz en Fulco Tim-

mers in gesprek gaan. NB: voor opvang voor jongere kinderen kan in overleg gezorgd 

worden!  Dinsdagavond 12 mei 2020, 20:00 uur -22:00 uur - Open Hof

We spelen het spel “It takes a church…” (een variant op de bekende uitspraak 

“It takes a village to raise a child”). Het spel bestaat uit verschillende kamers, waar 

steeds iemand digitaal voor ons klaar zit met een uitdagende vraag op het gebied 

van geloof en opvoeding. Er zijn o.a. kamers over relaties, aandacht, Bijbel en rituelen.

Voor:  (groot)ouders met (klein)kinderen van 0 - 15 jaar

Waar:  Ontmoetingskerk en Open Hof (zie boven)

Contactpersoon: Anneke van Wijngaarden 

Levensvragen op de vrijdagavond

Je leeft je eigen leven; je maakt je eigen keuzes. Maar… hoe te kiezen in een wereld 

aan mogelijkheden? Werk je om te leven of leef je om te werken? Hoe bouw en 

onderhoud je betekenisvolle relaties? Wanneer is communicatie echt? Welke waardes 

zijn belangrijk voor jou, en wil je doorgeven aan anderen?

 Belangrijke levensvragen waar we niet altijd bij stil staan. Bovendien liggen 

eenvoudige antwoorden niet voor het oprapen. Op een aantal vrijdagavonden gaan 

we aan de slag met deze levensvragen. Ds. Fulco Timmers of een gastspreker leidt de 

avonden in waarbij diegene zich laat inspireren door de christelijke traditie. Onderling 

gesprek, vragen en uitwisseling van ideeën staan centraal.

Vind inspiratie en verdieping op de vrijdagavond!

Wie: 20+  Wanneer: zie Jaarkalender en websites 

Contactpersoon: Fulco Timmers

JONG - OM - ZEVEN
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Kinder- en Jeugdcantorij Open Hof. Een koor voor kinderen vanaf 6/7 jaar.

De Kinder- en Jeugdcantorij is een oecumenisch koor dat verbonden is aan de kerk-

gemeenschap Open Hof. Dit houdt in dat er gemiddeld 6 maal per jaar medewerking 

wordt verleend aan een kerkdienst. Dit kan zowel een Protestantse als een Rooms-

Katholieke of een Oecumenische viering zijn. De Kindercantorij bestaat al meer dan 

40 jaar en is al die jaren de basis van de koorzang in Open Hof geweest. Dirigent is 

Willem Blonk.

Eenmaal per jaar, in de maand juni, werkt de Kinder- en Jeugdcantorij mee aan een 

Zomerconcert, de laatste jaren met oecumenisch koor Hemelsbreed. Ook treedt het 

koor op buiten de Open Hof. Bijvoorbeeld in kerkdiensten en bij concerten in andere 

plaatsen. 

We zijn een koor waar met plezier gewerkt wordt aan muzikaliteit en zuiverheid. 

Ook de gezelligheid wordt bij ons niet vergeten! We proberen ieder jaar een koor-

weekend te organiseren en traditioneel sluiten we ons seizoen af met een 

gezamenlijke maaltijd.

De koorrepetities worden gehouden in Open Hof op woensdag van 18:30 uur tot 

19:30 uur. De kosten bedragen €10 per maand.

Waar:  Open Hof

Wanneer: woensdag van 18:30 uur tot 19:30 uur

Contact:  Nienke Timmers

Zingschool Open Hof

‘Had ik dit als kind maar geleerd!’ Zo reageren veel ouders als ze merken hoe snel 

kinderen muziek kunnen leren lezen. Willem Blonk, professioneel dirigent en muziek-

docent, ging in 2019 van start met de nieuwe methode die de nationale korenbond 

KCZB heeft laten maken. Een moderne methode, met een interactieve website als 

ondersteuning. Maar ook met individuele aandacht en een koffer met een écht mu-

ziekinstrument: een klein cymbaal, dat mee naar huis gaat. Zo leren kinderen op een 

speelse manier op de Zingschool Open Hof écht goed zingen en noten lezen! 

De kosten van lesmateriaal en cymbaal werden voor het eerste jaar door een fonds 

gefinancierd. Dan kost meedoen slechts € 10 per maand. Verder mag het kind dan ook 

gratis meezingen in de Kindercantorij. 
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In 2020 hoopt Willem weer met een nieuwe lichting kinderen van start te kunnen 

gaan. Ze moeten minimaal in groep 3 zitten, maar al ietsje verder is ook prima! 

Geïnteresseerde ouders, neem contact op met 

Willem Blonk, via de mail: willem.blonk@

planet.nl, of telefonisch (010 2205697 / 06 

28068303).

Open Hof Cantorij

De Open Hof Cantorij is een protestants 

gemengd kerkkoor, dat al sinds 1970, bijna vanaf 

het ontstaan van Ommoord, deel uitmaakt van de rijke muziektraditie van Open Hof. 

Het heeft ongeveer 25 enthousiaste leden. De belangrijkste functie van de cantorij is 

het ondersteunen van de gemeentezang, meestal één keer per maand. Door ook 

andere stukken ten gehore te brengen wordt een extra bijdrage aan de dienst ge-

leverd. Ook werkt de cantorij regelmatig mee aan evenementen (bijv. Ommoord ziet 

Sarah) en concerten. In 2020 viert de Open Hof Cantorij haar 50-jarig jubileum; ter ere 

daarvan wordt de Schöpfung van J. Haydn uitgevoerd. 

De Open Hof Cantorij staat onder leiding van de cantor-organist van Open Hof, Willem 

Blonk. Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit liederen uit het liedboek, maar 

er worden ook liederen uit Taizé gezongen, van Huub Oosterhuis en ook uit andere 

landen en culturen.

Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Ook jongeren zouden een 

welkome aanvulling voor het koor betekenen. Je hoeft geen grote zang- of koor-

ervaring te hebben, maar je moet wel gemotiveerd zijn en een klein beetje muzikaal 

talent hebben. 

Twijfel je? Kom dan eens luisteren en meezingen. We repeteren op woensdagavond 

van 20:00 uur tot 22:00 uur in Open Hof.

Waar:  Open Hof

Wanneer: elke woensdagavond repetitie, 20:00 uur -22:00 uur

Contact:  Willem Blonk / Heleen Vermeiden
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Oecumenisch seniorenkoor Open Hof

Ons doel is: ouderen die graag zingen de kans te bieden dat zo lang als mogelijk op 

niveau te blijven of te gaan doen . Vanaf 60 jaar bent u bij ons welkom.

Wij repeteren op ‘seniorentijd’ in Open Hof: maandagmiddag van 13:45 uur tot 

15:00 uur. Daarna drinken we een (gratis) kopje thee of koffie.

Onze dirigent is Willem Blonk. Contactpersoon is Lenie Mulder.

De contributie bedraagt € 15,00 per maand.

Een aantal redenen om mee te doen met ons koor:

 - Wij hebben een professionele dirigent die het beste in ons naar boven haalt

 - Wij hebben aandacht voor elkaar.

 - Zingen is weliswaar topsport, maar daardoor goed voor lijf, leden en longen.

 - Wij leggen onze levenservaring in de te zingen liederen.

 - Wij zijn graag geziene gasten in de vieringen in Open Hof en elders.

 - Wij zijn altijd op zoek naar originele muziekstukken.

We zingen op een 6-tal zondagen in zowel de RK als Protestantse vieringen.

 Dit jaar vieren we ons 25-jarig bestaan met een feestelijk concert op zondag-

middag 10 November 2019 in Open Hof. 

Vrijblijvend kennismaken, luisteren of meedoen kan altijd op de repetitiemiddag.

Voor:  iedereen vanaf 60 jaar

Waar:  Open Hof

Wanneer: repetitie elke maandagmiddag, 13:45 uur -15:00 uur

Contact:  Lenie Mulder, tel: 010 8481129, email: leniemulder35@gmail.com

Koor Hemelsbreed

Koor Hemelsbreed is sinds 2011 actief in Open Hof. Het 

koor wordt gevormd door circa 20 enthousiaste leden 

in de leeftijd van 25-60 jaar en staat onder leiding van 

dirigent Willem Blonk. Het koor zorgt voor muzikale 

ondersteuning bij kerkdiensten in vieringen in Open Hof 

en elders, puttend uit een gevarieerd kerkmuzikaal rep-

ertoire (traditioneel, Taizé, pop, klassiek; met of zonder 

instrumentale begeleiding). 
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Daarnaast is het koor ook regelmatig te horen in concerten. 

Hoogtepunten van de afgelopen jaren waren uitvoeringen van ‘The Promise of Christ-

mas’ van Dan Burgess, een eigen Nederlandse bewerking van de film ‘The Prince of 

Egypt’, en het filmmuziek project ‘Cinema Vocaal’. Kwaliteit en gezelligheid gaan bij 

Hemelsbreed hand in hand. 

Wie:  25-60 jaar

Wanneer: om de week op donderdagavond

Waar:  Open Hof

Contact:  Lieke van Wijngaarden
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Stichting Open Hof Muziek

 De stichting organiseert onder leiding van Willem Blonk elk jaar tien marktconcerten en 

vijf of zes zondagavondconcerten in Open Hof. De marktconcerten vinden plaats op de 

tweede woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) tijdens de 

wekelijkse markt voor de deur van Open Hof in Rotterdam-Ommoord.

De marktconcerten beginnen om 11:00 uur en duren ruim een half uur. De entree is altijd 

gratis, maar om de kosten te dekken wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. 

Voor de avondconcerten is in de meeste gevallen de entree gratis met na afloop een 

collecte. In enkele gevallen is de Stichting genoodzaakt een toegangsprijs te vragen 

vanwege de hoge kosten en de eis van de subsidieverstrekker als daarop een beroep 

moet worden gedaan. Aanvang van de avondconcerten: 19:00 uur. 

 Voor de laatste maanden van 2019 en begin januari 2020 zijn de volgende concerten 

gepland:

Marktconcerten:

12 september 2019 Ds. Laurens de Jong, fluit en saxofoon

9 oktober 2019  Seylsteen Ensemble - vocaal kwintet

13 november 2019 Willem Blonk solo, gevarieerd programma

11 december 2019 Barokensemble Camerata Capelle en Cora Mulder, orgel

8 januari 2020  Nieuwjaarsconcert

Zondagavondconcerten:

29 september 2019 Blaasoctet I fiati o.l.v. Sjef de Kort en Willem Blonk, toetsen

10 november 2019  25 jaar Oecumenisch Seniorenkoor  

Open Hof – Jubileumconcert; de aanvang is 15:00 uur

22 december 2019  Kerst-orgelconcert door Willem Blonk, met samenzang en  

als soliste Glenda Ossekoppele, sopraan

Het concertprogramma voor het jaar 2020 is pas in januari/februari 2020 bekend. U kunt 

ervan uitgaan dat er ook elke tweede woensdag van de maanden februari t/m juni een 

Marktconcert is en dat er in die periode ook enkele zondagavondconcerten zijn. 

Bijzonder daarbij is het concert t.g.v. 50 jaar Open hof Cantorij op zondag 28 juni 2020.

Waar:  Open Hof

Wanneer: zie hierboven en op de website van Open Hof 

Contact:  hof@openhof-ommoord.nl
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GeloofsDEF

Geloofs DEF is voor iedereen - van jong tot ouder - die meer wil weten over het 

christelijk geloof. Daarbij gaan we geen vraag uit de weg. Door het jaar heen zijn 

er steeds twee avonden gekoppeld aan één thema. De ene avond spitten we een 

geloofsvraag met elkaar uit. De andere avond verkennen we een Bijbelverhaal bij die 

vraag. Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: Welke Bijbelvertaling is 

de beste? Moet ik kiezen tussen schepping of evolutie? Hoe zit een viering in elkaar? 

Hoe ontstaat een preek?

GeloofsDEF gaat verder waar GeloofsABC vorig seizoen gebleven is. Tegelijk is het niet 

noodzakelijk om GeloofsABC meegemaakt te hebben. Iedereen die wil, kan makkelijk 

dit seizoen aanhaken. Het maakt niet uit of je al een lange geloofsweg gegaan bent, of 

dat je aan het begin van die weg staat. Aarzel niet, en doe mee! Fulco Timmers en Jils 

Amesz leiden samen Geloofs DEF. Stuur hen een mailtje voor meer info en de data via 

geloofsabc@gmail.com. Je kunt ook eerst eens een avond komen, en dan kijken of het 

iets voor je is. 

Wanneer: zie Jaarkalender en websites

Waar:  Om-en-om Open Hof en Ontmoetingskerk

Contact:  Fulco Timmers / Jils Amesz

Het Leerhuis, omdat je nooit te oud bent …

In de loop der tijd verandert er van alles. Wat je 

geleerd hebt, blijkt soms toch weer anders te zijn. 

En hoe heeft bijvoorbeeld het menselijk verkeer een 

ander aanzien gekregen door de moderne elektronica.  

De kennis van een arts verandert, maar het gaat nog 

steeds om de hulp aan de zieke mens. Binnen de 

geloofsgemeenschap is dat niet anders. De kennis ver-

andert.  Het gaat altijd om  mensen die voortbouwden op het verleden, maar er ook 

aan veranderden. De kerk van 50 jaar geleden is anders dan nu. We horen de verhalen 

met andere oren. Met meer besef van de achtergronden kunnen ze  als nieuw klinken 

en ons inspireren. Met dat anders lezen, het zoeken naar relaties met andere verhalen 

en nagaan wat ze ons vandaag de dag te zeggen hebben, kunnen de Bijbelse bronnen 

24

ONTMOETEN EN LEREN A Ω



een enorme zeggingskracht krijgen. En er blijven verschillen: lees je de Bijbel als een 

geschiedenisboek, zo is het en niet anders, of als een geloofsboek waarmee we aan 

de slag mogen. Hoe raken we thuis in de verhalen, hoe kunnen ze ons vandaag de 

dag inspireren?  Op zondagmorgen wordt daar aandacht aan besteed. De samenkom-

sten in het Leerhuis zijn ervoor om dieper op vragen en Bijbelverhalen in te gaan. Het 

bijzondere is bijv. dat de Bijbel uit een heleboel soorten boeken bestaat. Waarom zijn 

er vier Evangeliën? En waarom juist deze vier?  We zijn nooit te oud om te leren. Wie 

nieuwsgierig is en blijft , ziet leren niet als iets saais en taais maar als een uitnodiging. 

De inleiding wordt verzorgd door ds. Anja Matser. Indien mogelijk proberen we om een 

verbinding te leggen met de Bijbelgedeelten die op zondag aan de orde komen. In het 

weekbulletin vindt u data en onderwerpen. Iedereen is daar welkom.

Waar:   Open Hof

Wanneer:  de 3e maandag van de maanden september, oktober en november 

en van de maanden  februari, maart en april. Aanvang: 20:00 uur.

Contact:  Barend van Wijngaarden

Gespreksgroep Vandaag

In deze gespreksgroep hebben we het over actuele onderwerpen die we bekijken in het 

licht van ons geloof en de bijbel. Daarbij is er altijd ruimte voor verschillende inter-

pretaties. We gebruiken o.a. spelvormen, film- en muziekfragmenten - dat maakt het 

verrassend en interactief. Ds. Fulco Timmers begeleidt deze groep. De groep bestaat op 

dit moment uit dertigers en veertigers, maar is niet aan één leeftijd verbonden - ben 

je jonger of ouder: je bent welkom! De groep komt ongeveer eens in de zes weken bij 

elkaar bij één van de deelnemers thuis.

Voor:                    iedereen

Waar:                   bij deelnemers thuis

Wanneer:             zie de activiteitenkalender en de websites

Contactpersoon:  Dirma Verkuil
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Gespreksgroep in de Mossenwijk

Het doel van deze groep is tweeledig: 1e: elkaar leren kennen in de wijk, zodat we met 

elkaar kunnen meeleven, 2e: praten over een inhoudelijk onderwerp op het gebied 

van religie en/of levensvragen. De groep functioneert al vanaf 1974 met zo’n 

15 deelnemers. Tijdstip: 2 keer per jaar op zondagavond, steeds bij een andere 

deelnemer thuis. Die verzorgt dan ook de keus en inleiding van het onderwerp. 

De volgende bijeenkomst zal zijn op 3 november 2019. Op 15 april 2018 heeft deze 

groep samen met ds. Fulco Timmers de kerkdienst vormgegeven. Dit heeft ertoe 

geleid dat op een andere plek in Ommoord inmiddels een soortgelijke groep is gestart. 

Waar:  bij een deelnemer thuis

Wanneer: 3 november 2019

Contact:  Maartje Greevenbosch, tel: 06-33092407

Gespreksgroep “Heide-Bes”
Sinds het najaar van 2018 is er een gespreksgroep in de Heide-Bes buurt. We komen 
2 keer per jaar bij één van de deelnemers samen rondom een onderwerp. Dat onder-
werp bepalen we samen.  Er zijn op dit moment 14 mensen die meedoen. Zij wonen 
allen in de Heide-Bessenbuurt. Doel van de groep is om elkaar af en toe buiten het 
kerkgebouw te ontmoeten in onze eigen buurt rondom een onderwerp. Als je elkaar 
op deze manier ook buiten het kerkgebouw leert kennen kun je misschien ook op 
andere momenten iets voor elkaar betekenen.
Waar:  bij één van de deelnemers
Wanneer: in voor- en najaar
Contact:  Tinie v.d. Linden

OntmoetingsOchtenden in de huizen van 7Kamp
In de huizen Aarhof en Nieuw-Verlaat worden elke maand contactochtenden voor de 
bewoners georganiseerd. Rondom de koffietafel ontmoeten wij elkaar. De koffie staat 
klaar en er is tijd voor een goed gesprek. 
In de Aarhof is de ochtend op de eerste donderdag van de maand en in Nieuw-Verlaat 
op de vierde maandag. De bewoners ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomst. 
De samenkomsten beginnen om 10.00 uur. En zij duren ongeveer 1,5 uur.
Waar: Aarhof / Nieuw-Verlaat  
Wanneer: 1e donderdag / 4e maandag van de maand om 10:00 uur, vanaf septem-
ber  2019 Contact: Jils Amesz
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Gesprekskring Te Hoogerbrugge

Elke laatste vrijdag van de maand ontmoeten bewoners van Te Hoogerbrugge elkaar in 

de gesprekskring. Alle onderwerpen voor mensen op leeftijd komen op tafel: gezond-

heid, familie, kinderen, geloof, alle dingen die spelen als je ouder wordt. De kring is 

hecht en de gesprekken worden beleefd als waardevol. 

Gespreksleider: pastor Bart Starreveld.

Waar:   Te Hoogerbrugge, Varenhof

Wanneer: elke laatste vrijdag van de maand, 10:30 uur - 11:30 uur

Contact:  Bart Starreveld

Opnieuw de Bijbel lezen

In de wintermaanden wil ik starten met een leescursus “Opnieuw de Bijbel lezen”. 

Het oecumenisch leesrooster volgend wil ik het Bijbelboek Exodus lezen. Wij volgen 

de gebeurtenissen rondom de uittocht van het volk van Israël, de doortocht door de 

Schelfzee en de reis naar de Sinaï. Wij lezen de Exodus-teksten en maken “uitstapjes” 

naar andere verhalen. En we hebben aandacht voor stemmen van moderne Bijbel-

wetenschappers.

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: start op 20 november 2019

Contact:  Jils Amesz

Gesprekskring “Ontmoetingskerk”

In de Ontmoetingskerk komt een keer in de maand (vierde woensdag, 19:15 uur- 

20:30 uur) de gesprekskring voor mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar. 

Er wordt gezongen, gepraat en geluisterd naar de woorden uit de Bijbel. 

In samenwerking met de stichting ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste 

Diensten) wordt er een keer in het jaar een kerkdienst gehouden met en voor 

broeders en zusters met een verstandelijke beperking.

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: elke vierde woensdag van de maand, 19:15 uur -20:30 uur

Contact:  Marieke Stapelkamp
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Groothuisbezoek in 7Kamp

In de maanden oktober en november 2019 willen wij weer huiskamergesprekken in 

de wijk organiseren. Rondom de tafel bespreken wij actuele onderwerpen van het 

kerkelijk leven in 7Kamp. De tijd en plaats zullen op een later moment via kerkblad 

- beamer - rondzendmail bekend gemaakt worden.

Waar:  een huiskamer

Wanneer: oktober en november 2019

Contact:  Jils Amesz

Filosoferen over geloven (I)

In haar boek “Ongelofelijk” beschrijft Yvonne Zonderop, hoe ‘we’ het christendom bij 

het vuilnis hebben gezet. En dat dat heel stom van ons is. Te radicaal hebben we, zegt 

zij, afscheid genomen van wat 1500 jaar onze cultuur én moraal heeft vormgegeven. 

“Met het christelijk geloof is er iets belangrijks verloren gegaan.” Wie weet nog waar 

Pinksteren voor staat? Wie herkent de bijbelse taferelen in het museum? 

En wie gelooft er nog in verdraagzaamheid, solidariteit en barmhartigheid? Met 

argumenten omkleed haalt de schrijfster het vuilnis weer binnen. Geloven, zegt zij, is 

zo gek nog niet. „Religie voorziet in zoveel menselijke behoeftes, dat het succes bijna 

vanzelf spreekt.” Wat betekenen haar waarnemingen voor de manier waarop wij als 

(niet-)kerkelijke mensen in Ommoord en 7Kamp tegen de terugkeer van onze “eigen” 

tradities in de samenleving aankijken?

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: start op 28 oktober om 20:00 uur

Contact:  Jils Amesz

Filosoferen over geloven (II)

Volgens de schrijver van het boek “Heilige Onrust” is de essentie van religie, “zonder 

zekerheden op weg, met een open blik naar anderen”. 

Op de achterkant van het boek staat: “Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere 

zoekers leven in het besef van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar kunnen dat 

moeilijk onder woorden brengen.” Voor hen schreef Frits de Lange ‘Heilige onrust’. In 

het boek gaat De Lange aan de slag met het beeld van de pelgrim, zoals bijvoorbeeld
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de wandelaar naar het Spaanse Santiago de Compostella. De pelgrim is op weg. De reis 

is een ontdekkingstocht naar jezelf en je plek in de wereld. Zo’n houding zou religie ook 

moeten aannemen. En net als met een pelgrimage gaat het dan niet om de bestem-

ming, maar om de reis. Want geloof gaat niet over zekerheden. Voor de lezer van het 

boek de vraag, wat blijft?

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: februari 2020 om 20:00 uur

Contact:  Jils Amesz

“Tot Gods eer”

Wat gebeurt er in een kerkdienst? Wat is een orde van dienst? Waarom is in de ene 

kerk de liturgie anders dan in de andere kerk? Waarom veranderen de spelregels van 

het liturgische spel steeds weer? In het boekje “Tot Gods eer” beschrijft de theoloog 

Marcel Barnard de protestantse liturgie en licht hij de achtergronden ervan toe. Aan de 

hand van zijn “reisgids” duiken we de geschiedenis van de liturgie in en gaan we op zoek 

naar de verschillende tradities binnen de protestantse liturgie. We leggen verschillende 

liturgieën naast elkaar. We gaan op zoek naar “onze” liturgie.

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: maart 2020

Contact:  Jils Amesz

In gesprek met elkaar over het levenseinde

Op 11 maart jl. vond in Open Hof een bijeenkomst plaats die georganiseerd was door 

de werkgroep ‘Ten einde’. Er werden toen praktische formulieren gepresenteerd die 

kunnen helpen bij het bespreken van je eigen uitvaart of die van een naaste. (Die for-

mulieren zijn overigens nog steeds beschikbaar via de predikanten van Open Hof en de 

Ontmoetingskerk.) Er bleven toen vragen van meer spirituele aard over, die onder meer 

betrekking hebben op het thema ”Leven, sterven en wat daarna?’’. Daarop willen ds. Jils 

Amesz en ds. Wim in ’t Hout ingaan op de vervolgbijeenkomst, die zal plaatsvinden op 

donderdag 17 oktober om 14:30 uur in Open Hof. U bent van harte welkom, ook als u 

de vorige bijeenkomst niet heeft bijgewoond.

Waar: Open Hof      Wanneer: 17 oktober 2019       Contact: Maartje Greevenbosch
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Bijbelverhalen in  “Woord & Beeld”

In dit seizoen staan er weer enkele avonden gepland van het leerhuis Woord & Beeld. 

We verdiepen ons gezamenlijk in een verhaal uit de Bijbel en kijken hoe het verhaal 

bron van inspiratie geweest is voor kunstenaars uit verschillende tijden en culturen. 

Tijdens het gedeelte Woord belicht ds. Jan Willem Doff de 

achtergronden en de opmerkelijke kanten van het Bijbelver-

haal. Elsa de Groot en Louis Vermeulen presenteren het 

gedeelte Beeld. Daarbij maken we een reis door de wereld 

van de kunsten: we bekijken bekende werken maar ook nieu-

we vondsten, boeiende uitbeeldingen van het verhaal, op-

merkelijke details en kunstzinnig meesterschap. Ook een blik 

op wereld van de kinderbijbels ontbreekt niet. Dit jaar willen 

we proberen de opzet van de presentatie nog levendiger te 

maken. Het thema voor dit seizoen sluit aan bij de Adventle-

zingen: Geef Licht ! De Bijbel is vervuld van de verwachting 

van de komst en de aanwezigheid van het Licht. 

Een onderwerp bij uitstek voor de kunsten, het toveren met licht en kleur. De data van 

de avonden worden tijdig meegedeeld. We rekenen op uw aanwezigheid op deze mooie 

avonden. U bent welkom!

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties  Ook die zijn zeer welkom. 

Waar:  Open Hof

Wanneer:  bekendmaking via Open Hof Nieuws, website,  

poster en weekbulletin

Contact:  Louis Vermeulen

Schilderen rondom Kerst en Pasen

De “Bijbel- en Schilderlessen in de advents/kerst- en paas-periode” zijn lessen voor de 

geïnteresseerde creatieveling. De activiteit vindt plaats in de hal van de Ontmoeting-

skerk. Op de avond lezen we met elkaar de verhalen uit de Kerst-Evangeliën of de Paas-

cyclus. Na de introductie van de Bijbelgedeelten en het bekijken van enkele afbeelding-

en van kunstwerken wordt een schilderij gemaakt. De deelnemers worden uitgenodigd 

te schilderen wat ze tijdens de voorbespreking het meeste raakt. De verbeelding kan
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realistisch/ herkenbaar zijn, symbolisch of abstract. Naast schilderdoek en verf staan 

er diverse materialen - lapjes, touw, zand klaar die ook in het schilderij verwerkt 

kunnen worden. Als afsluiting van de lessen serie worden de kunstwerken 

opgehangen in de kerkzaal.

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer:   Data en tijdstip volgen nog via het  

kerkblad Ontmoeting en via de website. 

Contactpersonen: Marieke de Koning /  ds. Jils Amesz

Zin in Film in Filmhuis Open Hof Ommoord

Ook in de wijk Ommoord kunt u - gezamenlijk met andere bezoekers- mooie films op 

een groot scherm zien. U hoeft daarvoor niet ver te reizen. De laatste jaren komen 

gemiddeld 30 tot 50 bezoekers per keer. Maandelijks -meestal op de laatste vrijdag 

van de maand- wordt om 14.00 uur een film vertoond in de zaal op de 1e verdieping. 

Sinds 3 jaar doen wij dit ook in de zomermaanden juni en juli. Jaarlijks wordt al meer 

dan 10 jaar een gevarieerd programma samengesteld. De filmkeuze is zodanig, dat 

er voor geïnteresseerden na afloop van de film voldoende stof is voor een nagesprek 

over de vertoonde film. Informatie over de films kunt u vinden in het “Open Hof 

Nieuws” en op de informatieborden in de hal van het kerkgebouw. Indien u bij een 

bezoek uw e-mailadres achterlaat, houden wij u via dit medium eveneens op de hoog-

te. Komt u een keer kijken? Namens Het organisatieteam: Anneke van Wijngaarden, 

Wim van Paassen en Henk & Francien Teunisse. Als bijdrage in de kosten (o.a. voor de 

apparatuur, de films en de bijdrage voor naburige rechten) vragen wij € 3,00 inclusief 

koffie of thee na afloop.

Waar:   Kerkgebouw Open Hof – Hesseplaats

Wanneer:  gedurende 10 maanden per jaar op  

(bijna altijd) de laatste vrijdag van de maand

Contactpersoon: Anneke van Wijngaarden 

De filmdata over de resterende maanden van 2019 zijn:

30 augustus Invictus  25 oktober Daens

27 september Victoria & Abdul 29 november The violin teacher (de vioolleraar) 

 De geplande filmdata tot de zomer van 2020 (onder voorbehoud) zijn:

31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 28 mei, 26 juni en 31 juli.
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Het Maandelijks Marktgesprek

De meeste mensen houden wel van een praatje. Als opening zijn de veranderingen 

van het weer een dankbaar onderwerp. Maar er is toch wel meer dat ons raakt en 

bezighoudt! Zo’n soort gesprek behoort tot de mogelijkheden! Omdat het op woens-

dag is, is de naam Marktgesprek gekozen. Het onderwerp krijgen we aangereikt uit het 

prachtig uitgevoerde maandblad Open Deur (dat al 80 jaar bestaat), dat wil inspireren 

en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Voor 

alle deelnemers is het blad ook beschikbaar. Misschien kent u het wel van vroeger. 

Dan moet u zeker eens langskomen om te zien hoe het blad er nu uitziet. Maar ook 

hoe aansprekend en veelzeggend het is. 

Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je le-

ven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door 

je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de Bijbel, door een antwoord te 

zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag 

uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van 

kerken en religieuze tradities heen. Ook eigen ervaringen komen aanbod. U bent van 

harte welkom om uw bijdrage te leveren of naar anderen te luisteren.

Waar:  Open Hof

Wanneer:  iedere 3e woensdagochtend van de maand  

(behalve  augustus) om 10:00 uur.

Contact:   Barend van Wijngaarden  tel.: 420 29 33 

email: bh.vanwijngaarden@gmail.com 

Poëzieochtend

Het woord ‘poëzie’ roept nogal eens de reactie op van: ‘moeilijk’, 

‘niks voor mij’, ‘zeg het maar gewoon’. Maar echt, dat valt vaak 

best mee! En moet je niet alles een keer geprobeerd hebben? 

Door er mee bezig te zijn kan je ervan leren genieten. 

Op zondagmorgen zingen we trouwens heel wat gedichten! 

Maar het is ook plezierig om er samen over te praten. Poëzie heeft 

te maken met woorden, klanken, gevoelens, opvattingen, geloof, mystiek, trachten het 

soms onzegbare te duiden. Bijbels gezien hebben we de Psalmen. Maar er is 
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daarnaast nog veel meer. Altijd weer zijn er mensen die wat hen bezig houdt, op een 

aparte manier onder woorden willen brengen. En natuurlijk, wat de één mooi vindt, 

spreekt een ander niet aan. Er is echter variatie genoeg, oud of modern, ernstig of 

juist met humor. Bij de keuze van de gedichten wordt o.a. rekening gehouden met het 

kerkelijk jaar, het jaargetijde en actuele situaties zoals bijv. 4/5 mei. Ook een eigen 

keus hoort tot de mogelijkheden. 

Waar:  Open Hof

Wanneer:  iedere 2e dinsdagochtend van de maand (in de zomerperiode afhan-

kelijk van animo en mogelijkheden) van 10:00 uur tot 11:30 uur.

Contact:  Barend van Wijngaarden 

Open Hof houdt Open Huis

Aanhakend bij de Bewoners Organisatie Ommoord, die in september haar 50-jarig 

bestaan viert met een festival, houdt Open Hof op 21 september Open Huis.

Graag willen we iedereen uit de wijk en uit de kerk laten zien wat we in huis hebben. 

Dat doen we in samenwerking met Katholiek en Protestant en ook de Ontmoetingskerk 

van Zevenkamp doet mee. Iedereen die benieuwd is wat er achter de deuren van Open 

Hof gebeurt, is van 11.00 uur tot ongeveer 16.00 uur welkom om rond te kijken, vragen 

te stellen, informatie te verzamelen, mee te zingen, mee te vieren, een kaarsje op te 

steken, een goed gesprek aan te knopen of om zo maar even stil te zijn. De deuren 

staan wijd open! Als Open Hof willen wij ons presenteren aan de hand van 5 thema’s: 

als Vierende gemeente, als Dienende gemeente, als Muzikale gemeente, als Ontmoe-

tende gemeente en als Generaties verbindende gemeente. Het is de bedoeling dat het 

een feestelijk geheel wordt waarin we ook naar buiten, naar de wijk verbinding willen 

maken en willen laten zien wat we ook voor de wijk kunnen betekenen. 

Daarom doen zo veel mogelijk (werk)groepen mee door zich te presenteren, door mid-

del van informatiemateriaal, door workshops of door mini-uitvoering van hun activi-

teiten. Ook de koren doen enthousiast mee. Ieder uur wordt er gevierd en gezongen. 

Meezingen kan natuurlijk ook!

U bent van harte welkom! 

Wanneer: 21 september 2019, 11:00 uur - 16:00 uur

Waar:  Open Hof

Contact:  Aria van Ballegoie
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Ontmoetingsmiddagen

Sinds vele jaren worden er jaarlijks in Open Hof ontmoetingsmiddagen georganiseerd, 

altijd op zondagmiddag van 14:30 uur tot ongeveer 16:30 uur. Tijdens deze middagen 

zijn zowel kerkleden als andere belangstellenden van harte welkom.

De gelegenheid elkaar te ontmoeten, het onderwerp en het in gesprek gaan met elkaar, 

staan centraal tijdens deze middagen. Gedurende het eerste kwartier drinken we een 

kopje thee of koffie. Om ± 14.45 uur krijgt de spreker het woord en vaak wordt de inlei-

ding gecombineerd met een beeldpresentatie. Er is een korte pauze en er is ruimte voor 

vragen stellen en discussie. De toegang is gratis.

In het komende seizoen hopen we de volgende ontmoetingsmiddagen te organiseren:

20 oktober 2019: Rembrandt en de Bijbel

Dit jaar - Rembrandt stierf 350 jaar geleden – leest u overal informatie over de grote 

schilder. U weet waarschijnlijk dat hij veel Bijbelse verhalen heeft uitgebeeld; mogelijk 

kent u de Rembrandtbijbel. Wat valt er dan nog verder over te vertellen? Veel boeiends, 

dat u kunt horen en zien op de ontmoetingsmiddag van zondag 20 oktober. Dan gaat 

Louis Vermeulen in op de grote aantrekkingskracht die Bijbelse verhalen voor 

Rembrandt hadden. Hoe hield de schilder zich als kunstenaar staande binnen de gespan-

nen kerkelijke verhoudingen in zijn tijd? Hoe speelde dat in zijn Amsterdam? Maar we 

gaan ook dieper en komen terecht bij de persoon van de schilder zelf: wat heeft 

Rembrandt in de Bijbelverhalen ten diepste geraakt? We zullen ervaren hoe hij voort-

durend op zoek geweest is naar de mens, waarvan hij de emoties in Bijbelverhalen her-

kende. Die hij ontroerend mooi schilderde. En waarmee hij ons eeuwen later nog raakt.

1 december 2019: Vluchtelingen en muziek

Eelco van der Brug, een van onze gemeenteleden, is enkele keren werkzaam geweest als 

vrijwilliger bij een muziekproject in een vluchtelingenkamp nabij Tripoli in het noorden 

van Libanon. Waarschijnlijk zal hij daar in oktober a.s. weer naartoe gaan. Eelco zal ons 

deze middag hierover vertellen en ook over het land en het grote vluchtelingenpro-

bleem in Libanon. Na de pauze zal Cora Greevenbosch, ook een goede bekende in Open 

Hof, ons vertellen over haar werk als muziekdocente bij de Internationale Schakelklas 

van het StartCollege te Harderwijk. De leerlingen op deze school wonen in asiel-
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zoekerscentra en beheersen niet of nauwelijks de Nederlandse taal. Bij haar muziek-

lessen (dwarsfluit) draait het niet om de taal maar om samen muziek maken en plezier 

hebben. De taal is dan geen belemmering, maar zoals Cora het uitlegt: “C’est le ton qui 

fait la musique!”. Het belooft een heel interessante en muzikale middag te worden!

26 januari 2020: Ontmoeting met nieuwe pastores

In Open Hof zijn zowel in de protestantse (ds. Wim in ’t Hout) als in de rooms-katholieke 

kerk (pastores Joost de Lange en Gerda Martens) in 2019 nieuwe pastores aan het werk 

gegaan. Op deze middag krijgt u gelegenheid om iets van hen te horen, hen te ont-

moeten en nader met hen kennis te maken. Hoe de middag er precies uit gaat zien, is 

op het moment van het verschijnen van dit boekje nog niet bekend. Mettertijd zal over 

de inhoud van deze middag meer informatie verschijnen in het Open Hof Nieuws en het 

weekbulletin. Houd die dus goed in de gaten.

15 maart 2020:  De Chigi-kapellen in Rome als laboratorium voor stilistische  

innovaties van de kunstenaar Rafaël.

Net als Michelangelo was ook Rafaël (1483-1520) niet alleen schilder, maar ook archi-

tect en beeldhouwer. Beiden kregen veel opdrachten van pausen, kardinalen en rijke 

Italiaanse families om paleizen en kerken te ontwerpen en te decoreren. Uiteraard heb-

ben zij daarvoor ook nieuwe technieken met gebruik van nieuwe materialen ontwikkeld. 

Daarbij wilden zij natuurlijk geen risico lopen, zeker omdat het vaak ging om opdrachten 

van invloedrijke personen. Om die reden voerden zij eerst experimenten met nieuwe 

technieken en materialen uit. Rafaël gebruikte dan onder andere grafkapellen van 

bekende personen in bekende Italiaanse kerken voor zijn experimenten. Deze lezing 

gaat over twee Chigi-kapellen in Rome, die beide het werk zijn van Rafaël: de Chigi-kapel 

in de Santa Maria del Popolo en die in de Santa Maria della Pace. De stichter van deze 

kapellen is Agostino Chigi, lid van een rijke bankiersfamilie uit Sienna. Net als op vorige 

ontmoetingsmiddagen zal Hans van Rossum hierover weer boeiend vertellen.

Waar:   Open Hof 

Wanneer:   20 oktober en 1 december 2019,  

26 januari en 15 maart 2020

Contact:  Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk    
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Seniorenmiddagen

Minstens drie keer per jaar zijn er speciale bijeenkomsten voor de senioren van de 

gemeente. Het kan gaan om een kerkdienst. Maar ook kunnen we bij elkaar komen om 

te praten over een onderwerp en over de dingen van het leven. Onderwerpen die ons 

allemaal raken. Of er is een ontspannende activiteit. Wie weet, doet u er ook nieuwe 

kennissen op. De ontmoetingen worden meestal gehouden op een donderdagmiddag 

vanaf 14:00 uur tot ongeveer 15:30 uur. De datum van de eerstvolgende bijeenkomst is 

al bekend: op donderdagmiddag 14 november om 14:00 uur is een kerkdienst gepland. 

Overigens zijn hierbij niet alleen senioren, maar ook alle anderen van harte welkom! 

Het is juist bijzonder waardevol, als verschillende generaties elkaar ontmoeten.  

Na afloop kan er in de ontmoetingsruimte nagepraat worden onder het genot van kof-

fie en thee. Enkele leden uit de gemeente - Marion Drieduite, Corrie Vollemans, Coby 

Smit, Tannie Teeuwen en ondergetekende - organiseren deze middagen. Houd voor de 

volgende bijeenkomsten het Open Hof Nieuws, het weekbulletin en de website in 

de gaten.   

Voor:  Senioren (maar ook anderen zijn welkom)

Waar:  Open Hof

Wanneer: donderdag 14 november 2019 (kerkdienst), 14:00 uur -15:30 uur

Contact:  Maartje Greevenbosch

The Passion

‘The Passion’ is de spraakmakende eigentijdse verbeelding van de laatste uren van het 

leven van Jezus. Bekende artiesten vertolken op verschillende plekken in een stad in 

Nederland het eeuwenoude lijdensverhaal. We bekijken dit indrukwekkende verhaal 

op een groot scherm in de Ontmoetingskerk op Witte Donderdag (de donderdag voor 

Pasen). Het is heel bijzonder om deze uitzending live met elkaar te beleven. 

Kom allemaal kijken, je bent welkom!

Wie:  iedereen

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: 9 april 2020, 20:30-22:30 uur

Contact:  Gonny Boot
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Ontmoeting met moslims

Vanuit de gemeenschap van de Ontmoetingskerk is een hartelijke band met een Turkse 

moslimgemeenschap in Ommoord/Zevenkamp gegroeid. Om elkaar te leren kennen 

hebben beide gemeenschappen verschillende ontmoetingen georganiseerd. Ook delen 

we af en toe gezamenlijk de maaltijd. In het nieuwe seizoen willen we weer enkele 

ontmoetingen met moslims uit de wijk organiseren. Wij hopen zo bij te dragen aan meer 

begrip voor elkaar en zo een tolerante samenleving te bevorderen. De ontmoetingen 

staan voor iedereen open.

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: Nog te bepalen

Contact:  Ab van der Torre

Busreis 2020

Dit jaar organiseert de diaconie van de Ontmoetingskerk opnieuw een dagtocht. Ook 

bijzonder geschikt voor een ieder die wat slecht(er) ter been is. We bieden een gezellig 

en geheel verzorgd dagje uit met een rolstoelbus. Waarbij we ook rekening houden met 

degenen die graag wat meer de benen strekken. Dit jaar gaan we op pad naar 

Scherpenzeel en Garderen. We vertrekken vanaf De Aarhof om kwart voor negen; 

dus bent u uiterlijk om 08.30 uur aanwezig! 

Vanaf Open Hof (Hesseplaats) vertrekken we negen uur en bent u uiterlijk om 08:45 

uur aanwezig! De eerste stop voor koffie met gebak is rond 10.30 uur bij restaurant 

Boschzicht te Scherpenzeel. Hierna gaan we met de bus een prachtige heidetocht rijden 

waarbij een gids ons van alles zal vertellen over de natuur. Rond 13:00 uur krijgen we in 

restaurant Boschzicht een heerlijk driegangendiner. 

Om 14:00 uur stappen we weer in de bus en rijden we naar Garderen om te gaan ge-

nieten van de prachtige zandcreaties die binnen en buiten staan opgesteld in ‘t Veluws 

Zandsculpturenfestijn. Het thema is ‘Reis om de wereld’. Er is volop gelegenheid om 

rond te lopen en/of wat te gaan drinken. Om 16:00 uur haalt onze chauffeur ons op in 

Garderen. Dan gaan we huiswaarts en zullen naar verwachting rond 17.30 uur aanko-

men bij Open Hof en een kwartiertje later bij de Aarhof.

De prijs van deze dagtocht is € 55,50 per persoon, alles inclusief, behalve uw eventuele 

drankjes bij het diner en bij de zandsculpturen. Als u niet uit uw rolstoel kan of een 
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elektrische rolstoel heeft, moet u dit aangeven bij uw aanmelding. Dit is niet nodig als 

u gebruik maakt van een opvouwbare rolstoel of rollator en op een gewone plaats in de 

bus kunt zitten. U kunt zich aanmelden bij Bep Kalkman (voor degenen die in de Aarhof 

wonen), bij Tannie Teeuwen (voor degenen die in Ommoord wonen) of bij Gonny Boot, 

zij stellen u dan de benodigde vragen. Als u zich aanmeldt per mail: vermeldt altijd uw 

naam, uw telefoonnummer, waar u wilt opstappen, uw eventuele rolstoel gebruik en 

een naam en telefoonnummer van degene die wij kunnen waarschuwen als dat 

onverhoopt nodig is. Uw aanmelding wordt definitief door overschrijving van € 55,50 op 

bankrekening NL 58 RABO 0311 82 6172 t.n.v. wijkdiaconie Zevenkamp te Rotterdam, 

onder vermelding van: ‘bustocht diaconie 2019’. Wacht niet te lang met uw aanmelding 

en betaling; vol is vol!

Let op: U kunt uiterlijk vrijdag 20 september annuleren en uw geld terug krijgen, 

daarna brengt de busonderneming de reissom in rekening.

Wie:  iedereen

Waar:  Aarhof, 08:30 uur en Open Hof, 08:45 uur

Wanneer: zaterdag 28 september 2019

Contact:  Gonny Boot

Welkomstmiddagen: maak kennis met Open Hof!

Loop binnen in Open Hof en ontdek wat deze plek je te bieden heeft. Je wordt ontvan-

gen met een drankje; je kunt rondgeleid worden door het gebouw. En het belangrijkste: 

natuurlijk zijn er mensen van de wijkgemeente Open Hof die je meer kunnen vertellen 

over wat Open Hof voor hen betekent. Ook beide predikanten zijn van de partij. Een 

deel van de zaterdagmiddag zijn de deuren open. Je kunt komen en gaan wanneer het 

jou uitkomt. 

Ken je misschien mensen die Open Hof wat beter zouden willen leren kennen: 

dit is daarvoor een mooie gelegenheid!

Wanneer: 5 oktober, 15:00 uur-17:00 uur, verdere data worden nog gepland

Waar:  Open Hof

Contact:  Wim in ’t Hout / Fulco Timmers
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Samen Eten

Samen eten in de Ontmoetingskerk is inmiddels een begrip en niet meer weg te denken. 

Om 18.00 uur kunt u tegen betaling van € 4,50 aanschuiven voor een compleet driegan-

genmenu. Ook uw drankje en de koffie ná met iets lekkers zijn daarbij inbegrepen. Wilt 

u geïnformeerd worden over de data en/of uzelf opgeven voor deze activiteit? Stuur dan 

een mail naar diakonie.pkn.7kamp@gmail.com of bel een van de contactpersonen.

Wie:  iedereen

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer:  ca. 6 keer per jaar afwisselend op maandag,  

dinsdag, woensdag of donderdag, 18:00 uur

Contact:  Marion Buitendijk / Marijke van de Wenden

Kerstlunch

Op maandag 23 december 2019 is er de traditionele kerstlunch. Deze lunch is voor 

kerkleden en wijkbewoners. We bidden samen, luisteren naar een korte overdenking en 

zingen ook enkele favoriete liederen. En uiteraard eten we ook gewoon lekker natuurlijk, 

alles compleet verzorgd door vrijwilliger. Dit jaar kost de lunch € 10,00. 

De deur gaat om 12 uur open en we gaan om 12.30 uur eten.

Waar:  Open Hof

Wanneer: 23 december 2019, 10:00 uur

Contact:  Toos Brummelink

Inloophuis 

 Een van de activiteiten die de diaconie Ommoord in de wijk organiseert, is het ‘Inloop-

huis’. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Een plek waar je kunt bin-

nenwandelen om een kopje koffie of thee te drinken, waar je met andere wijkbewoners 

een praatje kunt aanknopen en nieuwe contacten kunt opdoen. De gastvrouwen en -

heren heten u welkom elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in een van de zalen in 

Open Hof, meestal de Vredeszaal. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

diaconie@openhof-ommoord.nl. Misschien is het nog beter om eens een keertje 

binnen te lopen en de sfeer te proeven.

Waar: Open Hof   Wanneer: elke zaterdag, 10:00 uur -12:00 uur

   Contact: diaconie@openhof-ommoord.nl
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Kerkplein

Een Kerkplein-middag is altijd een feestje. Mensen met en zonder een 

(licht) verstandelijke beperking ontmoeten elkaar zo om de 6 weken 

voor een leuke middag, meestal in één van de kerkzaaltjes van kerken 

in Rotterdam of we maken een uitstapje. Dit doen we om voor mensen met een beperk-

ing de drempel naar de kerk te verlagen en om mee te werken aan mogelijkheden om 

vrienden te maken. Zo geven we vorm aan een inclusieve samenleving; zo zijn we kerk 

voor iedereen. De Noordrand-vrijwilligersgroep neemt 2 keer per jaar de organisatie 

van een Kerkplein middag voor hun rekening. Op zo’n middag gaan we veelal uit van 

een Bijbels thema en verzinnen we iedere keer weer een creatieve uitwerking hierbij. 

Kerkplein is een project van Samen 010. Tanja Demper is voor 12 uur per week actief als 

consulent voor coördinatie en pastoraat. Altijd welkom als je nieuwsgierigheid is gewekt!

Waar:  een kerk van Rotterdam-Noordrand

Contact:  Lenie Blonk. 

Bazaar 2020 Op woensdag tijdens de oneven weken is er bazaar in Open Hof. Het hele 

jaar door van 9:00 uur tot 15:00 uur. Op dinsdagmiddag voorafgaand aan de bazaar 

wordt deze opgebouwd. Op woensdag is er dan van alles te koop tegen redelijke 

prijzen: boeken, speelgoed, kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen zoals glazen en 

serviezen, bestek en handwerkspullen. Teveel om op te noemen. De goederen worden 

door mensen uit de wijk en omstreken aangeleverd. Wanneer u spullen heeft, kunt u 

die afleveren op dinsdag tot en met donderdag tot 14:00 uur. Of na afspraak. Na aan-

levering worden alles geselecteerd voor de verkoop. Vele vrijwilligers uit Open Hof en 

daarbuiten zijn daarbij actief. Naast het recyclen van goederen heeft de bazaar ook een 

sociale functie. Mensen kunnen iets drinken of eten in de gezellige ontmoetingsruimte 

van Open Hof en in gesprek komen met elkaar. Het is altijd gezellig druk en mensen met 

heel verschillende achtergrond komen met elkaar in contact. Het geld wordt gebruikt 

voor het onderhoud van het kerkgebouw, maar ook kan een deel van het geld op aan-

vraag beschikbaar gesteld worden voor een aan Open Hof gelieerd doel. De bazaar valt 

onder de beide Beraden van Open Hof. Wanneer: woensdag tijdens oneven weken, 9:00 

uur - 15:00 uur Waar: Open Hof Contact: Gerard den Oudendammer / Centina van Driel / 

Anneke van Wijngaarden. 
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Home Made Market 2019

Begin december 2019 willen we een markt houden waar uitsluitend zelfgemaakte 

dingen verkocht gaan worden. Daarbij denken we aan: kerststukjes, lichtjes, kaarten, 

sieraden, doosjes, kleding maar ook soep, broodjes, koekjes, oliebollen… vul maar 

in/aan. Alles kan, mits zelf gemaakt en niet al te groot (bijvoorbeeld geen meubels). Het 

is de bedoeling dat u uw zelf gemaakte spulletjes meeneemt, uitstalt op een tafel en 

verkoopt. Natuurlijk koopt u ook iets van iemand anders. Een ‘dóór’ en ‘vóór’ markt dus. 

Ook kunt u deelnemen aan diverse workshops. Wilt u zelf een workshop geven, neemt 

u dan contact op met de contactpersoon. De opbrengst van dit evenement is bestemd 

voor het ‘Speak it Loud’ project van onze Keniaanse partnerorganisatie Terry Child 

Support dat op 5 mei 2019 voor 3 jaar van start is gegaan. Onder het motto: Samen 

kunnen we meer! slaan de diaconieën van Rotterdam-Noordrand de handen ineen om 

dit bijzondere project te ondersteunen. 

Wie:  iedereen

Waar:  Ontmoetingskerk

Wanneer: zaterdag 7 december, 11:00 uur -14:00 uur

Contact:  Gonny Boot 

27 november Kerstmarkt

Op woensdag 27 november vindt onze jaarlijkse kerstmarkt plaats. Op zich vroeg, maar dat 

geeft u wel de kans ook iets leuks voor sinterklaas te kopen! De voorbereidingen voor deze 

gezellige dag beginnen al vroeg. Zo worden het hele jaar door alle kerstspullen die binnen-

komen bij de reguliere bazaar apart gehouden: denk aan kunstbomen, kersttafellakens, 

kaarsen, kandelaars, kaarten, ballen, stalletjes et cetera. In de weekbulletins en in Open Hof 

Nieuws worden in de weken voorafgaand aan de kerstmarkt ook oproepen geplaatst voor 

dit soort spulletjes. (Als u dus nog iets moois heeft liggen: het is welkom!) De vrijwilligers 

van de kerstmarkt maken bovendien zelf kerststukjes.De opbrengst van de kerstmarkt en de 

kerststukjes gaat naar een goed doel. Dit jaar is het voor het project in Kenia, wat de PKN 

Noordrand uitgezocht heeft. Op de dag zelf is er documentatie aanwezig over dit project. 

Uiteraard fleuren we de kerstmarkt extra op met speciale muziek, warme chocolademelk 

en snert. Leuk als u komt kijken!

Waar: Open Hof     Wanneer: 27 november 2019  Contact: Toos Brummelink

ONTMOETEN EN LEREN A Ω

41



42

Gids/gastvrouw/gastheer

Al sinds het begin van de nieuwe Open Hof zijn we gestart met het project “Gidsen”

Dat wil zeggen dat er van dinsdag t/m zaterdag altijd iemand aanwezig is van 10:00 uur 

tot 14.00 om mensen te ontvangen voor een lichtje op te steken in de Mariakapel, 

bazaarspullen in ontvangst te nemen, een rondleiding door de kerk te geven, een 

pastoraal gesprek aan te gaan met mensen die binnen lopen met vragen enzovoorts.

Het is zeer dankbaar werk en wij zoeken nog mensen voor op de reservelijst. Gaarne 

aanmelden op telefoonnummer 010-4204500.

Waar:  Open Hof

Contact:  Jan en Mieke Nuijten

Werkgroep Zonder Naam

Werkgroep Zonder Naam. Deze werkgroep ondersteunt mensen in de wijken Ommoord 

en Zevenkamp als zij door omstandigheden niet in hun eigen levensbehoefte kunnen 

voorzien. In overleg met maatschappelijke instanties wordt aan hen een goed gevulde 

boodschappentas thuis bezorgd. De werkgroep geeft ook informatie over hulpinstanties 

en adressen waar gratis maaltijden en goedkope artikelen worden aangeboden. 

Er is ook samenwerking met Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp. 

Al meer dan 17 jaar wordt vanuit Open Hof “gewerkt”, De laatste jaren is het een sticht-

ing. Reden is mede omdat de werkgroep afhankelijk is van giften en een ANBI-status 

heeft. Naast financiële bijdragen zijn houdbare artikelen welkom. Deze kunnen in de 

Open Hof worden afgegeven en worden in een kast bewaard en klaargezet om als basis 

voor een noodpakket te dienen. Dat wordt -rekening houdend met de persoonlijke 

situatie- aangevuld met verse producten. In de kerk zijn folders beschikbaar en staat 

wekelijks informatie onder op het weekbulletin. 

Contact kan via tel: 06-12053805; E-mail werkgroepzn@gmail.com en informatie op de 

website www.stichtingwerkgroepzondernaam.nl - - Financiële ondersteuning kan met 

vermelding van “armoedebestrijding” op NL 96 INGB 0007 609494 secretaris 

Claus Weggeman

ONTMOETEN EN LEREN A Ω



Vluchtelingenopvang Ommoord – Zevenkamp (VOZ) wil vluchtelingen steunen bij het 

thuisraken in hun nieuwe omgeving. De vrijwilligers willen daar graag aan bijdragen, 

want vluchten doe je niet zomaar. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfs-

vergunning die van de gemeente een woning gekregen hebben in onze wijken. 

VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en de RK parochie

 St. Christoffel. Vanaf haar begin in 1994 heeft VOZ met ruim zevenhonderd 

vluchtelingen contact gehad.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur heeft VOZ een spreekuur (op afspraak) in de 

Open Hof kerk, Hesseplaats 441 (3069 EA).

Vluchtelingen kunnen bij daar terecht voor:

• uitleg van brieven van instanties en het invullen van formulieren;

•  informatie over ziektekostenverzekeringen, toeslagen,  

gemeentelijke belastingen, inburgering enz.;

• hulp bij het contact met instellingen.

VOZ heeft een noodfonds voor acute hulp bij onvoorziene uitgaven, in de vorm van 

een lening of een gift. Andere, kleinschalige, activiteiten van VOZ zijn: het fietsenplan, 

uitstapjes, taalsteun en eenvoudige computerhulp. U kunt mee komen helpen of ons 

noodfonds steunen: NL 44 INGB 0008 2868 11, t.n.v. Steunpunt VOZ, o.v.v. noodfonds.

Contact: Paul Bergmans

Werkgroep Groene Kerk

Wat is het?

Duurzaamheid, het is vandaag de dag een veelgehoord begrip. Het raakt vele vlak-

ken: ons energieverbruik, gaan we met de auto of niet, scheiden we ons afval, kopen 

we biologische groenten? Het lijken triviale overwegingen, maar dat zijn het niet. De 

gevolgen van keuzes op dit gebied raken niet alleen onszelf, maar alle mensen, de hele 

aarde. Tegelijk is het zo dat juist kleine veranderingen in levensstijl al een groot verschil 

kunnen maken. Met de Werkgroep Groene Kerk willen we in Open Hof werk maken van 

duurzaamheid en zorg voor de schepping, door die behapbare concrete stappen op te 

sporen en te zetten. 

Open Hof als Groene Kerk

Open Hof is op heel veel vlakken al een groene kerk: zo drinken we fairtrade koffie, is er
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Led verlichting en via de bazaar krijgen allerlei oude spullen een nieuw leven. Goed 

bezig dus! Het loont echter om steeds weer verder te zoeken naar nieuwe ideeën. 

Aansluiten bij de Groene Kerkenactie is een belangrijke stap. We dagen dan onszelf uit 

om steeds te verbeteren én we gaan daarbij de verbinding aan met andere kerken die 

hier mee bezig zijn. Zo werken we samen toe naar een duurzame kerk en uiteindelijk 

een duurzame maatschappij. Voor meer informatie over de Groene Kerkenactie, een 

initiatief van Kerk in Actie en Tear, zie: https://www.groenekerken.nl/. 

Plannen voor dit seizoen

Komend seizoen gaan we met een enthousiaste groep verkennen waar de moge-

lijkheden binnen Open Hof liggen voor verduurzaming. We maken alvast een goed 

begin: vanaf dit seizoen kiezen we een biologische en fairtrade wijn voor het Heilig 

Avondmaal. Praktisch gezien betekent dat we met deze keuze recht doen aan zowel de 

mensen die betrokken zijn bij de productie van de wijn, als aan het milieu. Verder wordt 

er nagedacht over activiteiten rondom de Groene Bijbel en duurzame keuzes binnen de 

kerk in bijvoorbeeld de inkoop. En wie weet wat nog meer? 

Contact: Amalia Barendrecht

Gemeentevergaderingen

Minstens twee keer per jaar worden voor de Protestantse gemeenteleden zogeheten 

gemeentevergaderingen in Open Hof belegd (veelal na afloop van de zondagse ochtend-

viering). Daar worden wisselende onderwerpen besproken en kan een gedachten-

uitwisseling plaatsvinden tussen de gemeenteleden, pastores en de kerkenraad.

 Waar:  Open Hof 

Wanneer: minstens twee keer per jaar (zie website)

Contact:  Alex Barendrecht 

PCOB - Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Rotterdam-Alexander

De PCOB is een landelijke vereniging die ook plaat-

selijk opkomt voor de belangen van ouderen. Dit 

laatste door middel van allerlei overlegstructuren, 

waarbij met de gemeente Rotterdam o.a. wordt gesproken over de uitvoering van het 

Masterplan Ouderen Rotterdam. Naast belangenbehartiging is `Omzien naar elkaar` een
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 belangrijk onderwerp, daarvoor heeft de PCOB in Rotterdam-Alexander maandelijks 

(ook in de zomermaanden) een ontmoetingsmiddag in een zaal, afwisselend in het Lage 

Land en Ommoord op de derde dinsdag van de maand van 14:00-16:00 uur. Daarnaast 

vieren we samen met de wijkkerken Ommoord en Zevenkamp een Paasdienst en een 

Kerstdienst in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Tevens hebben we met de gezamen-

lijk wijkkerken ieder jaar een zomeractiviteit/high tea in de Ontmoetingskerk én een 

bustochteind september. We hopen in de nabije toekomst meer nieuwe leden in Zeven-

kamp te werven zodat we ook daar eens een ontmoetingsmiddag kunnen organiseren.

Voor deze ontmoetingsmiddagen staat altijd iets bijzonders op het programma, bijvoor-

beeld een spel, een lezing over allerlei actuele en historische onderwerpen, een diapre-

sentatie of een film. Maar ook meer inhoudelijke onderwerpen als voltooid leven gaan 

we niet uit de weg. Leden en niet-leden zijn, tegen betaling van €2,-, een kleine ver-

goeding ter bestrijding van de onkosten, op deze middagen van harte welkom. Omdat 

de PCOB een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de Katholieke Bond voor 

Ouderen (KBO) zijn dus ook leden van de KBO bij onze ontmoetingsmiddagen van harte 

welkom. U kunt een en ander terugvinden op de website: www.pcob.nl De samenkom-

sten vinden afwisselend plaats in:

De Berlagehof, Hanrathstraat 10 (naast de Verrijzeniskerk) 

Het Pietje Bellhuis, Cordell Hullplaats 22 (in de voormalige Schutse)

Iedere derde dinsdag van de maand van 14:00-16:00 uur

De gezamenlijke samenkomsten met de wijkkerken Ommoord en Zevenkamp worden 

meestal op een woensdagmiddag gehouden.

Activiteiten 2019 
24 juli 14:00 -16:30 uur  Zomeractiviteit/high tea - Ontmoetingskerk

20 augustus Pietje Bell-huis  Maastrichts aardewerk, met taxatie van door u meege-

bracht aardewerk. Een soort ‘Kunst en Kitsch’

17 september Pietje Bell-huis  ‘Financieel wijzer’ - voorlichting over financiële/digitale za-

ken door een gepensioneerde medewerker van ABNAMRO

28 september    gezamenlijke busreis met wijkdiaconieën Ommoord en 

Zevenkamp

15 oktober aula Berlagehof  presentatie over een fietsreis door  

Amerika en Canada

19 november Pietje Bell - huis  het levensverhaal van Ruth
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10 december  Pietje Bell -huis   kerststukje maken met bloemist Piet (Tulpen uit Rotterdam) u kunt 

kerststukjes maken en deze meenemen en bezorgen bij wie u denkt 

dat een kleine, persoonlijke attentie ze zal opbeuren 

18 december     gezamenlijke kerstviering - Ontmoetingskerk

Activiteiten 2020 

21 januari   aula Berlagehof        Mijn buurman was Joods.Mw. Joke Kraal vertelt ons over het 

dagelijkse leven van de Joodse gemeenschap in Gouda, gebaseerd 

op herinneringen van oude Gouwenaren en Joden die de oorlog 

overleefden.

18 februari   Pietje Bell-huis      Mw. Fokker vertelt ons over het leven van W.G. van der Hulst en de 

boeken die hij heeft geschreven.

17 maart  aula Berlagehof      Vreemd en bizar’ - lastige bijbelverhalen  

Emerituspredikant dr. Piet Schelling, tevens auteur van het boek, 

vertelt ons over o.a. Sodom, Juda, Tamar en 666 Openbaring. Na 

de pauze in gesprek samen met de spreker.

Verder hopen we voor 2020 weer een zomeractiviteit/high tea, busreis en een gezamenlijke paas- 

en kerstviering te kunnen organiseren. Contact: Jouke Bosma 0647097635 of 010-4219730

Project ‘Zin in het leven’ 

In Rotterdam is in samenwerking 

tussen de ouderenbond KBO/PCOB en de stedelijke diaconale stichting Samen010 een 

project ‘Zin in het leven’ gestart. Bij dit project worden thema-lunches en thema-

koffieochtenden georganiseerd. Op diverse locaties, onder andere in en rond de 

Ommoordse flats en de seniorencomplexen in Zevenkamp, vinden eens per twee 

maanden bijeenkomsten van ‘Zin in het leven’ plaats.

Tijdens de lunches en koffieochtenden worden levensvragen en zingeving onder de 

aandacht gebracht en staat het onderlinge gesprek centraal. Het thema wordt kort inge-

leid met een verhaal of een gedicht en daarna is er in kleine groepjes een gesprek aan 

tafel onder leiding van een vrijwilliger. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een 

aantal gespreksvragen die aansluiten bij het thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld: 

aandacht, ontmoeting, omzien naar elkaar, reizen, voorjaar.

‘Zin in het leven’, dat is elkaar ontmoeten en met elkaar het gesprek aangaan rondom 

een thema.  Contact: Dirma Verkuil 
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Stichting De Buurtbron (Wijkpastoraat Ommoord/Zevenkamp)

Stichting De Buurtbron is in januari 2017 opgericht en heeft ten doel op grond van het 

evangelie – in de vorm van wijkpastoraat – kwetsbare en kansarme bewoners van de 

wijken Ommoord en Zevenkamp te steunen in hun strijd om een waardig bestaan en 

hen te helpen invloed te verwerven op factoren die hun leven bepalen. Daartoe ver-

leent zij diaconale zorg aan economisch en maatschappelijk zwakke individuen in de 

wijken, aan de mensen met het zwakste belang en/of het meest miskende verlangen.

Zin-Zorg 

Contacten van de werker met mensen uit de doelgroep en met werkers in Zorg en 

Welzijn hebben geleerd dat gebrek aan zin(geving) de oorzaak is van de maatschap-

pelijke afzijdigheid van vereenzamende en verarmende buurtbewoners. Zij blokkeren 

door gebrek aan concrete zin. De werker van De Buurtbron legt contact met hen en 

ondersteunt hen in het zélf leggen van contacten. Daardoor hervinden ze zin in hun 

leven.

Secretariaat: emailadres: l.teeuwen@upcmail.nl, tel: 06 -11155402   

Pastoraal werker: Bart Starreveld, bystarreveld@gmail.com, tel: 06-43887737  

website: https://debuurtbron.nl

Inloophuis De Regenboog (Ontmoetingskerk Zevenkamp) 

Inloophuis De Regenboog is een project van Stichting Wijkpastoraat De 

Buurtbron en De Ontmoetingskerk Zevenkamp Ben Websterstraat 1. 

De naam zegt het al. Bij De Regenboog kunt u gewoon binnenlopen en elkaar ont-

moeten. We zijn er elke maandag en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur. De koffie 

staat klaar met iets lekkers erbij. Maak een praatje met onze vrijwilligers, de wijkpastor 

of opbouwwerker en natuurlijk met elkaar.

Wat kunt u bij ons vinden: Bij De Regenboog gaat het vooral om Aandacht. U kunt 

uw verhaal kwijt. Loop binnen, doe mee met een activiteit, ontdek onze boekenkast, 

ontspan u door mee te doen met een spelletje of zit er gewoon gezellig bij. Niets is 

verplicht. Bent u, op de een of andere manier tussen wal en schip geraakt, deel dan uw 

zorgen met ons. Wij helpen mee om uw zorgen te ontrafelen en op zoek te gaan naar 

lichtpunten. Aanspreekpunt: emailadres: diakonie.pkn.7kamp@gmail.com,

 tel: 06-22432707     Opbouwwerker: Sherita Thakoerdat
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Naam:   Telefoonnummer: Emailadres:

Ds. J. Amesz   06 39139391  jga919@xs4all.nl

Aria van Ballegoie    010 4552261   avanballegoie@gmail.com

Alex Barendrecht     dienstinvieren@hotmail.com

Amalia Barendrecht    kliederkerk.openhof@gmail.com

Anneke Barendrecht  06 24937620  annekebarendrecht@hotmail.com

Paul Bergmans       06 20552965  ripa@planet.nl

Lenie Blonk   010 2205697   lenieblonk@planet.nl

Willem Blonk            010 2205697  willem.blonk@planet.nl

Gonny Boot  010 4568185  diakonie.pkn.7kamp@gmail.com

Jouke Bosma  010 4219730  Jouke.Bosma@chello.nl

Ingrid Bouland     06 12345675    ingridbouland@gmail.com

Toos Brummelink  010 2204226  p.brummelink@upcmail.nl

Marion Buitendijk 06 18275314  obtndijk@tiscali.nl

Otto Buitendijk  06 14742883   obtndijk@telfort.nl

Edith van Dam     edith@nusselder.net

Tanja Demper  06 30259914  td@samen010.nl

Egbert Engelfriet     egbert@openhof-ommoord.nl

Maartje Greevenbosch 010 4215920  m.greevenbosch@hccnet.nl

Ds. W. in’t Hout   06 11592832   wim.inthout@gmail.com

Marieke de Koning  06 33092407  mjdekoning@upcmail.nl 

Ds. A de Kuiper                  anjedekuiper@gmail.com

Tinie van der Linden 06 23958357  tinievdlinden@gmail.com

Elly Meijler  010 4210894  ellymeijler@live.nl

Henny Muilwijk  010 4550398   h.muilwijk@hetnet.nl

Lenie Mulder   06  20979877  leniemulder35@gmail.com  
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Naam:   Telefoonnummer: Emailadres:

Jan & Mieke Nuijten 010 4204500  jaminuijt@gmail.com

Ontmoetingskerk  010 421 5287

Open Hof Ommoord  010 4211476  

Barbera van Rossum 010 8561557   adriaan.barbera@gmail.com

Egbert van Rossum 010 4556557  egbertvanrossum@kpnmail.nl

Bart Starreveld (pastor) 06 43887737  bystarreveld@gmail.com

Stichting Open Hof Muziek   hof@openhof-ommoord.nl  

Wilma Stolk     koorhemelsbreed@gmail.com

Ida Taapke   010 2205078  eredienst@openhof-ommoord.nl

Marleen Teeuwen 010 2122676  diaconie@openhof-ommoord.nl 

Henk Teunisse     h.teunisse@upcmail.nl

Ds. F. Timmers  06 13531786  fjtimmers@openhof-ommoord.nl

Nienke Timmers  06 11274201  nienketimmers010@gmail.com

Ab van der Torre   06 20723079   a.van.der.torre@planet.nl

Dirma Verkuil  06 28898112  dirmaverkuil@gmail.com

Heleen Vermeiden     010 2519756        h.a.vermeiden@kpnmail.nl

Louis Vermeulen  010 2260196  gesprek@openhof-ommoord.nl

Claus Weggeman  010 4202426  werkgroepzn@gmail.com

Marijke van der Wenden 010 420 9181  d.wenden@chello.nl

Anneke van Wijngaarden 06 49932396  avanwijngaarden@versatel.nl

Barend van Wijngaarden 010 4202933  bh.vanwijngaarden@gmail.com

Lieke van Wijngaarden              koorhemelsbreed@gmail.com 

Frans Woudenberg 06 41469365  franswoudenberg1955@gmail.com
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Ontmoetingskerk

Open Hof

Ontmoetingskerk 

Ben Websterstraat 1

Rotterdam Zevenkamp

www.pkn7kamp.nl

Open Hof

Hesseplaats 441 

Rotterdam Ommoord

www.openhof-ommoord.nl

Ontmoetingskerk 7kamp


