Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
We zullen weer massaal op vakantie gaan.
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen
Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
We raken toch nooit uitgekeken’
Op God zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.
Hijis het die over ons leven waakt.
Heer, wilt u de vakantieganger beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
Onderweg naar uw hemels paradijs.

Gedicht van Mina Mulder- Zuur
(www. Gedichtensite.nl)

Deze maand is er geen inbreng als voorwoord voor het kerkblad
beschikbaar. Ter vervanging een gedicht van mw. Mina Mulder. De
redactie van het kerkblad wenst een ieder een goede vakantieperiode
aan. Thuis of op reis.
Hartelijke groet, de redactie.
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Erediensten
Zondag 7 juli
10.00 uur:

ds. Marijke Gehrels

ouderling van dienst:
mededelingen:
diaken + collectant:
collectes:
kostersdienst:
beamerdienst:
organist:
kindernevendienst:
oppasdienst:
koffiedienst:

Ale Gercama – Conjo Kristalijn
Ale Gercama
Petra Bart – Ton den Braber
1e Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat
2e Kerk
Ben Aukes
Cees Pols
André Keessen
Conjo
Vera
Tinie Peters – Annalies Eijkhout
*****

Zondag 14 juli
10.00 uur:

Viering Heilig Avondmaal

Ds. J.G. Berbee uit Abbenes

ouderling van dienst: Tjerk Gardenier – Okker de Kok
mededelingen:
Tjerk Gardenier
diaken + collectant: Hilde Appel – Nico van Kooten
Huub Appel – Piet van Zoomeren
collectes:
1e Diaconie
2e Kerk
3e H. Avondmaalcollecte. Zie blz. 16
kostersdienst:
Marcel Kaslander
beamerdienst:
Cees Pols
organist:
André Keessen
koffiedienst:
Marianne v/d Vlugt – Corine Pruissen
*****
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Zondag 21 juli
10.00 uur:

ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk

ouderling van dienst:
mededelingen:
diaken + collectant:
collectes:
kostersdienst:
beamerdienst:
organist:
koffiedienst:

Cees Pols – Mattie Pols
Cees Pols
John Peters – Rinus Vervloed
1e Diaconie – Bloemenfonds
2e Kerk
Matthijs & Ellise Evers
Wim Vos
André Keessen
Els Streefland – Ellise Evers
*****

Zondag 28 juli
10.00 uur:

ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp

ouderling van dienst:
mededelingen:
diaken + collectant:
collectes:
kostersdienst:
beamerdienst:
organist:
koffiedienst:

Jan Hofman – Tjerk Gardenier
Jan Hofman
Monique Klaver – Marian v/d Veen
1e Kerk
2e Diaconie
Ad & Ria Noordam
Jurriaan Bos
André Keessen
Ria Honcoop – Lia Harmans

Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt,
wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te
staan. S.v.p. doorgeven aan Linda Vervloed,  06-41715417 of aan Agnes Kaslander,
 500080. kerkblad.rijsenhout@gmail.com
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Meeleven.
Deze rubriek wordt verzorgd door pastoraal werker Marijke Gehrels,
 020 - 61 94 186 of 06 - 227 322 62.
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.
De pastoraal werker is telefonisch 's ochtends het best bereikbaar op haar 020
nummer, en 's middags op het 06-nummer. Als ze niet opneemt kunt u een bericht
op de voicemail achterlaten.
Per mail is zij te bereiken onder marijke.gehrels@live.nl
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de wijkcoördinatoren: Cees
en Mattie Pols  328152 (wijk 1), Jan en Ans Hofman, 329542 (wijk 2).
Wijk 3 is vacant: u kunt contact opnemen met Marijke Gehrels of één van de
andere wijkcoördinatoren.
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, 500061

Voor de inhoud van de rubriek Meeleven verwijzen wij u naar de
gedrukte versie van het kerkblad.
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Van de Kerkenraad
VANUIT DE KERKENRAAD
Het Moderamen heeft vergaderd op maandag 3 juni jl.
Op woensdag 19 juni jl. heeft er een gemeenteavond
plaatsgevonden inclusief maaltijd
 Vakantie Marijke Gehrels
De vakantieperiode breekt aan en ook Marijke Gehrels zal
gaan genieten van een welverdiende vakantie in de periode
van maandag 8 juli t/m zondag 4 augustus a.s. Gedurende
deze periode kunt u bij dringende gevallen, bijvoorbeeld
overlijden, contact opnemen met de voorzitter, John Peters.
Gegevens van de voorzitter vindt u in de omslag van het
Kerkblad.
 Gemeenteavond 19 juni 2019
Op woensdag 19 juni jl. vond er een gemeenteavond plaats
die om 18.00 uur startte met een gezamenlijke maaltijd
(buffet). Voor het eten heette de voorzitter, John Peters,
iedereen welkom en praatte de scriba, Linda Vervloed, de
aanwezigen bij over de stand van zaken met betrekking tot de
zoektocht naar een nieuwe predikant. Ds. Gert v/d Meeberg,
consulent, sprak een gebed uit waarna er gegeten en met
elkaar gepraat werd. Onderstaand vindt u de informatie die
met de aanwezige gemeenteleden gedeeld is over de stand
van zaken m.bt. het beroepingswerk:
John Peters en ik hebben op 11 april jl. een oriënterend
gesprek gehad met de heer Dijkstra van de afdeling
Arbeidsbemiddeling van het Landelijk Dienstencentrum
van de PKN.
Tijdens dit gesprek hebben wij advies gevraagd met
betrekking tot de beroeping van een nieuwe predikant.
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Tijdens dit gesprek hebben wij besproken dat:
- Wij het beroepingsproces pas in werking mogen zetten na
goedkeuring van het Breed Moderamen van de Classicale
vergadering;
- Onderdeel van de goedkeuring is een verklaring van
solvabiliteit. Hiervoor dient o.a. een meerjarenbegroting
over de komende 6 jaar te worden afgegeven. Naar
aanleiding van de beoordeling van de financiële stukken
wordt bepaald of en voor hoeveel % wij een predikant
mogen beroepen. Eerder mogen wij het proces niet in
werking zetten
- Het aannemen van een pastoraal of kerkelijk werker in
plaats van een predikant kan ook alleen met toestemming
van het Breed Moderamen van de classicale vergadering.
Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.
- De mobiliteitspool kan een predikant (proponent) leveren
waarbij de mogelijkheid bestaat om deze tijdelijk te
beroepen (3-5 jaar). Bij het beroepen van een predikant
door bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie, geldt
een beroeping voor onbepaalde tijd.
Inmiddels is de goedkeuring bij het Breed Moderamen van
de Classicale vergadering ingediend en hebben wij het
verzoek ontvangen van de afdeling Ondersteuning
gemeenten van de Landelijke Kerk om de volgende zaken
aan te leveren:
•
De begroting en de jaarrekening
•
Een actueel beleidsplan
•
Een meerjarenprognose voor minimaal 6 jaar, waarbij
voor wat betreft de kosten, rekening is gehouden met o.m.
de ( toenemende) kosten van de predikantsplaats en voor
wat betreft de baten met de opbouw van de gemeente in
ledental en leeftijdsopbouw en het daaraan verbonden
geefgedrag en waarin verder is opgenomen een prognose
van het aantal leden en de jaarlijkse bijdragen kerkbalans
voor de komende zes jaar en een prognose is opgenomen
van de bestemmingsreserve(s) en de vrije reserve
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•
Gevraagde omvang (werktijdpercentage) van de in te
vullen vacature
In het laatste Moderamen is afgesproken dat wij ons
uiterste best gaan doen als Kerkenraad om deze stukken
voor het zomerreces, dus voor medio juli 2019, in te dienen.
Daarnaast hebben wij op 20 mei jl. een gezamenlijke
maaltijd gehad met ds. Verhoef (classispredikant). Tijdens
de maaltijd is gesproken over het komende beroepingwerk.
In het gesprek daarna is vooral gesproken over hoe het met
ons als gemeente en als Kerkenraadslid gaat.
Ik zal u een aantal zaken noemen waar we over gesproken
hebben:
•
Belangrijk is dat wij als Kerkenraad u als gemeente
goed voorbereiden op een predikant die minder dan 80% zal
gaan werken. Wij beseffen dat dit in verhouding tot ca. 5
jaar geleden toen wij nog 2 x 80% predikant hadden
verandering betekent;
•
Wij kunnen geen predikant aannemen die alleen
pastoraat verzorgt. Een predikant dient ook te preken. Bij
teruggang naar een predikant van bijvoorbeeld 50%, houdt
dit in dat van de 20 werkuren er al ca. 8 tot 10 uur voor de
eventuele preekbeurt van die zondag daarop nodig zijn;
•
Dit betekent dat met name de invulling van het
pastoraat zal veranderen;
•
Bij het verstrekken van een solvabiliteitsverklaring
kan ons ook gevraagd worden om samenwerking met
omliggende gemeenten te zoeken. Bijvoorbeeld Halfweg en
Vijfhuizen zijn vacant. Een dominee delen zou dan
bijvoorbeeld een optie kunnen zijn;
•
We moeten accepteren dat onze gemeente krimpt.
Belangrijk is dat wij kunnen en leren omgaan met de krimp
en erop anticiperen;
•
We gaan komend seizoen onderzoeken om verder te
gaan met een kleinere Kerkenraad (minimaal 7 personen)
omdat het steeds moeilijker wordt ambtsdragers te vinden;
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•
Wij hebben aangegeven dat wij als Kerkenraad trots
zijn op deze gemeente. Een gemeente met verbondenheid en
welke een kerk wil zijn voor het dorp!
•
Belangrijk is dat onze kerk geen zalencentrum is,
maar een kerk. Een kerk die letterlijk openstaat voor
iedereen!
De avond met ds. Verhoeff is voor ons als Kerkenraad een
avond om met een goed gevoel op terug te kijken. Zorgen
werden gedeeld, maar vooral werd duidelijk hoe groot de
verbondenheid met elkaar door het geloof en de liefde voor
deze kerk en haar mensen is.
Vanavond willen wij tijdens de maaltijd eigenlijk 1 vraag
met u delen: voor welke vragen en ontwikkelingen staan wij
als gemeente en welke soort predikant past daar bij?
Wij hopen op een gezellige maar bovenal waardevolle
avond met mooie gesprekken!
Eet smakelijk!
Na de maaltijd startte de behandeling van de jaarcijfers 2018
en begroting 2019. Uiteindelijk vulde de zaal zich met ca. 50
gemeenteleden.
Tjerk Gardenier lichtte de jaarrekening 2018 en begroting
2019 toe.
Hieronder enkele vragen c.q. opmerkingen die geplaatst zijn.
Vraag: gaan er nog zonnepanelen worden aangeschaft?
Antwoord: op dit moment laten de financiën het niet toe om
een uitgave van ca. € 16.000,00 te doen voor zonnepanelen.
Mocht komend jaar de begroting 2019 werkelijkheid worden,
dan kan overwogen worden te investeren in zonnepanelen.
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Vraag: tijdens de dienst van Hemelvaart was er een
minimale opkomst. Is het een idee deze dienst af te
schaffen?
Antwoord: De Kerkenraad discussieert bij het maken van een
preekrooster over het doorgaan van diensten met een
beperkte opkomst. Dit betreft de diensten van Witte
donderdag, Stille zaterdag, Hemelvaart, oudejaarsavond en
Nieuwjaarsochtend.
Vraag: is het een optie om tijdens de gemeenteavond ook de
begroting van het jaar daarop te bespreken? Het jaar 2019
is inmiddels al bijna halverwege en nu vindt de goedkeuring
pas plaats?
Antwoord: het College van Kerkrentmeesters zal dit
overleggen. Door de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring
is het College druk doende met de 6 jaren
meerjarenbegroting. Het College hoopt deze te kunnen
presenteren in het Moderamen van 1 juli a.s.
De begroting 2019 ziet er uit positief uit echter dient er wel
rekening mee gehouden te worden dat in deze begroting
rekening is gehouden met 3 maanden kosten predikant en
lagere kosten voor een pastoraal werker. Bij beroeping van
een predikant zullen de kosten weer stijgen. Indien wij na 1
jaar nog geen predikant hebben beroepen zullen wij een
bedrag van ca. € 5.000,00 moeten afdragen aan
Predikantstraktementen.
Vraag: De huurovereenkomsten met enkele huurders lopen
af (5 jaar). Is er al iets bekend over verlenging of
opzegging?
Antwoord: Hierover is nog niets bekend. Bij geen opzegging
loopt de overeenkomst stilzwijgend door.
Vraag: hoe zwaar wegen de verplichtingen vanuit de
goedkeuring van het Breed Moderamen van de Classis?
Kunnen wij afwijken hiervan dus zelf bepalen wat we
willen?
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Antwoord: We moeten ons houden uit de verplichtingen c.q.
voorwaarden anders kunnen wij geen predikant boeken.
Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat het belangrijk is
dat de gemeente weer een dominee krijgt die preekt vanaf de
kansel. De mening van dit gemeentelid is dat de dominee
zorgt voor een volle kerk en de gemeente het pastoraat
verzorgt.
Vraag: Is er al meer bekend over de toekomst van De
Reede?
Antwoord: De voorzitter geeft aan dat hier nog niets over
naar buiten kan worden gebracht.
Vanuit de vergadering wordt de Kerkenraad bedankt voor al
het werk wat er afgelopen jaar is gedaan.
Marijke Gehrels sloot de gemeenteavond af met een gebed.
 Goed nieuws!
Zoals als eerder aangegeven ga ik nog 1 seizoen door als
scriba. Dat betekent dat ik in september/oktober 2020 zal
stoppen.
Recent heb ik een opvolgster gevonden. Marjolijn Honcoop
zal mijn taak als scriba vanaf het seizoen 2020-2021
overnemen.
Om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen en
vanwege de extra werkzaamheden komend seizoen vanwege
het beroepingswerk zal Marjolijn vanaf het komende seizoen
2019-2020 alvast met mij mee gaan lopen.

In overleg met Marjolijn zal zij zich de 1e periode focussen
op een nieuw beleidsplan, het transformeren van de huidige
Kerkenraad naar een kleinere Kerkenraad en zal zij samen
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met mij alle werkzaamheden rondom het beroepingswerk
uitvoeren. In de loop van het seizoen zal zij ook
langzamerhand taken van mij gaan overnemen.
Ik ben ontzettend blij dat Marjolijn het scribaat van mij wil
gaan overnemen. Het is fijn dat zij met haar talenten onze
Kerkenraad wil bijstaan.
Marjolijn zal komend seizoen nog secretaresse zijn van het
College van Kerkrentmeesters en daarna deze functie
neerleggen.
 Bijwonen Kerkenraadsvergadering
Misschien wist u/jij het niet, maar de
Kerkenraadsvergaderingen zijn openbaar en dus bij te wonen
voor alle gemeenteleden.
De Kerkenraad komt 1 x in de 2 maanden bij elkaar en de
agenda omvat allerlei onderwerpen die van belang zijn voor
onze gemeente. U bent van harte welkom!
De agenda is de donderdag voor de Kerkenraadsvergadering
beschikbaar en op te vragen bij de scriba.
Mocht u/jij een onderwerp hebben dat u graag op de
Kerkenraadsvergadering besproken wilt hebben, dan kunt u
dit indienen bij de scriba. Wij vinden het namelijk belangrijk
om te horen wat er leeft binnen de gemeente.
De eerstvolgende vergadering van het Moderamen is op
maandag 1 juli a.s. om 20.00 uur
De eerstvolgende vergadering van de Kerkenraad staat
gepland op maandag 8 juli a.s. Dit is tevens de laatste
Kerkenraad van het seizoen 2018-2019.

11

Het Moderamen en de Kerkenraad vergaderen niet in de
periode van 9 juli tot 1 september a.s.
Wij wensen degenen die deze zomer op vakantie gaan, mooie
reizen toe en een veilige thuiskomst!
Namens de Kerkenraad
Linda Vervloed, scriba
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Van het College van Kerkrentmeesters
Overzicht collecte-inkomsten

7-4-2019

14-4-2019

19-4-2019

21-4-2019

28-4-2019

5-5-2019

Collecteza
k
€ 97,75

Givt

totaal

€ 21,21

€
118,96

€ 77,50

€ 18,90

€
96,40

J.O.P

€ 166,00

€ 28,59

Kerk

€ 148,25

€ 21,21

€
194,59
€
169,46

Diaconie

€ 45,70

€ 19,36

Kerk

€ 42,70

€ 12,45

H.A kerk
in actie
CAR

€ 60,00

€ 9,68

Kerk in
actie
Paascollect
e
Kerk

€ 232,05

€ 53,02

€
285,07

€ 218,90

€ 38,27

€
257,17

Diaconie

€ 88,50

€ 25,82

Kerk

€ 108,50

€ 25,82

€
114,32
€
134,32

Kerk in
actie
noodhulp
Jemen
Kerk

€ 174,75

€ 49,33

€
224,08

€ 146,50

€ 38,27

€ 1.607,10

€ 361,93

€
184,77
€
1.969,03

Kerk in
actie 40
dagen
Kerk

Totaal
Koffie
potje
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€ 63,30

€
65,06
€
55,15
€
69,68

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Overzicht collecte-inkomsten

12-52019

19-52019

26-52019

30-52019

2-6-2019

Givt

totaal

Diaconie

Collecteza
k
€ 74,35

€ 12,03

Kerk

€ 94,50

€ 12,03

€
86,38
€
106,53

Kerk

€ 108,30

€ 12,03

Diaconie

€ 93,08

€ 7,40

Kerk

€ 85,80

€ 17,58

Diaconie

€ 66,10

€ 15,27

H.A Jeugd opvang Glind

€ 128,50

€ 10,18

Kerk

€ 38,70

€ 2,31

Diaconie

€ 26,00

€ 2,31

Zending

€ 101,50

€ 12,49

Kerk

€ 100,15

€ 14,80

€ 916,98

€ 118,43

Totaal

€ 19,70

Kaarten standaard Hal
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€
120,33
€
100,48
€
103,38
€
81,37
€
138,68
€
41,01
€
28,31
€
113,99
€
114,95

€ 1.035,41

Van de Diaconie
AVONDMAALCOLLECTE ZONDAG 14 JULI A.S.
De avondmaalcollecte van zondag 14 juli a.s. is bestemd voor de hulp
aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in
Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige
Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, of
pasgeboren. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen
per boot of te voet aan in het vluchtelingenkamp Cox’s Bazar.
De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot.
Meer dan 36.000 pasgeborenen zijn het meest kwetsbaar. De
omstandigheden zijn slecht en er is grote kans op de verspreiding van
ziekten. Kerk in Actie heeft via lokale partnerorganisaties toegang tot
het vluchtelingenkamp. Er is hulp voor in totaal 1500 families
beschikbaar. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen
krijgen de voorkeur.
Daarom komt Kerk in actie in actie. Doet u ook mee? U kunt uw gift
geven in de collecte of overmaken op bankrekeningnr.
NL89ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder vermelding van
projectnummer N 000703.
Bij voorbaat onze dank.
Namens de diaconie, Monique Klaver-Visser, 500061
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Bloemengroeten in juni
Zondag 2 juni

Fam. N. Knook
Fam. A. Keessen
Fam. Hoefkens

Zondag 9 juni
Zondag 16 juni

Geen bloemengroeten i.v.m.
gezamenlijke kerkdienst Dorpsfeest
Fam. E. de Graaff - Kluitenberg
Fam. C. van der Vlugt - Timmers

Zondag 23 juni

Fam. L. Bax – Timmer
Mevr. Hameteman

Zondag 30 juni

Fam. G. Binnekade
Coen & Yvonne Verwer - Pruissen

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)
Kerk open - Bibliotheek
Op donderdag 4 juli staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer
open van 10.00 uur – 11.00 uur om u te ontvangen met een kopje
thee/koffie, en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent
u iemand in de buurt die van lezen houdt, maar die geen lid is van de
kerk? Iedereen is welkom! U wordt van harte uitgenodigd. Let op! Dit
is de laatste keer voor de zomervakantie!
*****
Elisabethbode
De opbrengst van de Elisabethbode voor de kerk was recentelijk
via Ans Hofman
265,60 euro
via Antoon van Dijk 122,40 euro
Bedankt voor de inzet namens de Evangelisatiecommissie!

16

Kringenwerk
Avond voor contactpersonen 25 september
Zoals al vermeld in het vorige kerkblad hopen we op woensdagavond
25 september een avond te houden met alle contactpersonen, de
wijkcoördinatoren Ans en Jan Hofman en Cees en Mattie Pols, en
pastoraal werker Marijke Gehrels. Op deze avond gaan we nadenken
over de toekomst van de kerk en hoe we het pastoraat vorm moeten
gaan geven.
Op dit moment is er veel tijd voor pastoraat, omdat de pastoraal werker
Marijke Gehrels daar veel uren voor heeft gekregen. Dat is echter
tijdelijk. Een nieuwe predikant zal niet alleen tijd steken in pastoraat,
maar ook in het voorgaan in de diensten en al het andere werk van een
gemeentepredikant. Er zal dan veel minder tijd over blijven voor het
pastoraat. Dat zijn we niet gewend als gemeente, omdat ds. John Vrijhof
ook veel tijd aan pastoraat kon besteden. De gemeente is echter
gekrompen en een nieuwe predikant zal voor al zijn of haar taken
minder uren kunnen krijgen.
Dit is ook een uitdaging voor de gemeente. We zijn al gewend veel naar
elkaar om te zien. In de toekomst zullen we dit meer zelf moeten gaan
doen, naast de predikant. Hoe kunnen we dat het beste vorm geven?
Kunt u daar alvast over nadenken?
Op de avond voor contactpersonen zullen we hier ook samen over
nadenken. We verwachten in elk geval alle contactpersonen, dus zet de
datum alvast in uw agenda. Maar ook iedereen die met ons samen mee
wil denken over het pastoraat van de toekomst is van harte uitgenodigd.
Marijke Gehrels
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Koffieochtend
Op 16 juli a.s. bent u weer hartelijk welkom in Het lichtbaken in
Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen
aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet,
iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar
huis. Verdere info bij:
Klaas Kersloot 0297-323774 of bij Gre Tuinstra 0297- 331545
*****
Handwerken
Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met
anderen doen. Iedereen is welkom met eigen brei/haakwerk, patchwork
of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het
mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is
het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder
gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom!
Deze maand is het handwerken op woensdag 3 juli in het Lichtbaken.
De volgende keer is woensdag 7 augustus in Het Lichtbaken.
Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs 0297 – 320323
of bij Gre Tuinstra0297 – 331545.

Bedankt…
Wij willen alle mensen bedanken voor alle blijk van medeleven na het
overlijden van dochter Daniëlle. Dit heeft ons heel veel goed gedaan.
Leen en Tiny v/d Luit – Hinderks.
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Verjaardagen in juli
01-07-1944
05-07-1944
09-07-1942
10-07-1942
10-07-1936
11-07-1926
16-07-1917
18-07-1942
19-07-1937
22-07-1936
23-07-1938
01-08-1943
01-08-1943

Mevr. Y.I.W. Rijnders – van Raam
Mevr. G.A. Ravestijn – Kortenoeven
Dhr. M. Ravestijn
Mevr. D.G. van Dijl – Kraaijeveld
Mevr. W. de Graaff – van Saarloos
Dhr. P. Michel
Mevr. A. Rus – Steenwijk
Mevr. A. Hartman – Brussen
Dhr. H.P. Baas
Dhr. C. Kuite
Mevr. A. Boorsma – van Tilburg
Mevr. R. Slootweg – Spaargaren
Dhr. M. Vervloed

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en
bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.
Namens de Diaconie, Monique Klaver
 500061
HUWELIJKSJUBILEA JULI 2019
Op 22 juli a.s. zijn de heer en mevrouw Roodenburg – Schering,
55 jaar getrouwd.
Onze hartelijke gelukwensen!!!
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Mutaties
Verhuisd:
Hr. A. Borst (24-4-1937)
Van Leimuiderdijk 93, 1435CV Rijsenhout naar
Zorgcentrum Aelsmeer, kamer 111, Molenpad 2, 1431BZ Aalsmeer
Hr. M.A. Dormaar (22-10-1979)
Van Aalsmeerderdijk 411, 1436BK Aalsmeerderbrug, naar
Bennebroekerweg 181, 1435CJ Rijsenhout

Vertrokken:
Hr. M.C. van den Heuvel (27-6-1990)
Grote Poellaan 21, 1435GA Rijsenhout

Overleden:
Mw. C.J. Boomhouwer-de Cloe
Geboortedatum 2-8-1929
Overlijdensdatum 14-6-2019
Ter Veenlaan 99, 2131WN Hoofddorp

Agenda
ma
di
woe
ma
ma

1 juli
2 juli
3 juli
8 juli
22 juli

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

Moderamen
Diaconie
Consistorie
Kerkenraad
Kommin
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Vanuit de regio
Persbericht van Protestantse Stichting Zorg Vakanties.
Tijd geven, tijd krijgen, bijzondere tijd
In de week van 28 sept t/m 5 okt 2019 organiseren wij een vakantieweek
voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Dit vanwege hun
lichamelijke beperking/zorgvraag. Wij bieden dit aan in het luxe
aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn. Gelegen in een
bosrijke omgeving midden in de natuur.
In deze week staat aandacht en tijd nemen, centraal.
Een enthousiaste vrijwilligers groep maakt dit mogelijk.
Wij zijn echter op zoek naar jou als zorg-professional om de continuïteit
van zorg mede te waarborgen.
Ben jij een Big geregistreerd verpleegkundige of een actief werkende
verzorgende IG en toe aan een leuke uitdaging?
Dan zijn wij op zoek naar jou !!!
Deze bijzondere ervaring in ruil voor jouw ervaring. Nieuwsgierig?
Op onze website www.pszv.nl vind je bij “ in gesprek met”, de verhalen
van onze gasten en vrijwilliger.
Contact of Vragen:
Mail naar info.pszv@gmail.com
Of vul het contactformulier in op www.pszv.nl
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Bijbelrooster juli 2019
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli

Psalm 76
Handelingen 4:32-37
Handelingen 5:1-11
Handelingen 5:12-26
Handelingen 5:27-42
Psalm 42
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 25
Kolossenzen 1:1-14
Kolossenzen 1:15-23
Kolossenzen 1:24-2:5
Kolossenzen 2:6-15

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli

Kolossenzen 2:16-3:4
Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6
Kolossenzen 4:7-18
Psalm 79
1 Samuel 1:1-20
1 Samuel 1:21-2:11
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36
1 Samuel 3:1-14
1 Samuel 3:15-4:1a
Psalm 108
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36

woensdag 31 juli

Lucas 11:37-44
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De HEER strijdt voor zijn volk
Samenleving
Bedrog
Niet te stuiten
Risico
Dorst
Herauten
Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende weg?
De eerste zorg
Geestelijke TomTom
Kolossaal!
Dank aan de Schepper
Blijmoedig lijden
Sterven en leven
Eet en drink, want morgen
leven we
Oud en nieuw
Huisregels
Hartelijke groeten
Smeekgebed
Gebedsverhoring
Magnificat van Hanna
Misbruikschandaal
Onheilsprofetie
Roeping
Groei
Rust en vertrouwen
Gebedsonderwijs
Met stomheid geslagen?
Meer dan Jona
Wat verdient de
schoonheidsprijs?

Informatiepagina

Komende kerkbladen
Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste
inleverdatum. Dit is in de regel, de laatste vrijdag van de maand. De
publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.
Kerkblad:

Kopij inleveren:

Publicatiedatum:

augustus 2019
september 2019

vrijdag 26 juli
vrijdag 23 augustus

dinsdag 30 juli
dinsdag 27 augustus

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een
bijlage van een Word-document in het lettertype Times New Roman,
pt. 16.
Email-adres: kerkblad.rijsenhout@gmail.com
of bij Agnes Kaslander, Koeteburg 22 0297-500080.

Vriendendienst
Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een
beroep doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus
Vervloed, Rijshornstraat 131  0297-320560.

Kerkblad OnLine
www.pknrijsenhout.nl

E-mailadres jeugdwerk:
jeugdwerkrijsenhout@gmail.com

de Redactie
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