NIEUWSBRIEF NR. 1-2020 PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSENHOUT
Beste gemeenteleden,
De Kerkenraad heeft besloten om gedurende de sluiting van onze kerk door de
Coronacrisis de uitgave van het maandelijkse kerkblad te laten vervallen en deze
te vervangen door een wekelijkse of 2-wekelijkse nieuwsbrief.
De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons dorp in zijn
greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze
gemeente.
Rondom de kerkdiensten
We hebben besloten om online diensten via Youtube te houden tot en met 31
mei a.s. De diensten beginnen net als onze reguliere diensten om 10.00 uur. De
gastpredikanten die voor de maand april gepland stonden hebben inmiddels
positief gereageerd op ons verzoek om online voor te gaan!
Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website
www.pknrijsenhout.nl, via onze digitale nieuwsbrief en via de wekelijkse
nieuwsbrief aan de kerkbladabonnees. Wilt u ook graag de digitale nieuwsbrief
ontvangen? Geef dan uw e-mailadres op aan Gertjan v/d Veen via
vander.veen@hccnet.nl.
Rondom gemeenteactiviteiten
Alle activiteiten in het kerkgebouw komen te vervallen tot 1 juni a.s.
Omzien naar elkaar
Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam
voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten.
We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of
contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last
is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht.
Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam.
Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet
om dat ook in deze periode te realiseren.
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Onze pastoraal werker Marijke Gehrels is beschikbaar voor een telefonisch
gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. U kunt
haar bereiken van maandag t/m zaterdag op telefoonnummer 020 – 619 41 86 of
06-227 322 62
Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met John
Peters 06-50261456.
Het kerkgebouw is open op woensdagen van 13.00 uur tot 16.00 uur voor een
moment van rust, stilte en bezinning.
Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
John Peters (voorzitter)
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Voorwoord Marijke Gehrels
De Veertigdagentijd en de derde plaag
De Veertigdagentijd is altijd een periode waarin we stilstaan bij het lijden in de
wereld, en een periode waarin we afzien van verschillende zaken. Maar we
hadden bij het begin van deze Veertigdagentijd toch niet kunnen bedenken dat
we af moesten gaan zien van onze kerkdiensten en andere bijeenkomsten! Het
helpt ons wel om in te zien wat nu echt belangrijk voor ons is. Wat zal het een
feest zijn als de kerkdeuren straks weer openzwaaien, we weer samen kunnen
zingen en bidden, en we weer als vanouds koffie kunnen drinken samen na de
dienst!
Er zijn merkwaardige overeenkomsten tussen de Veertigdagentijd, de veertig
jaar in de woestijn, en deze periode. Weet u dat het woord quarantaine, dat we
nu zoveel horen, eigenlijk ‘veertig dagen’ betekent? Vroeger werden de zieke
mensen veertig dagen geïsoleerd.
En is het ook niet bijzonder om er bij stil te staan dat het volk Israël in de
woestijn veertig jaar elke dag manna kreeg, maar dat niet mocht bewaren tot de
volgende dag? Ze mochten dus niet hamsteren!
Zelf moet ik deze dagen steeds denken aan de tien plagen in Egypte, die vooraf
gingen aan het Pesachfeest, wat later ons Paasfeest is geworden. Ik moet dan
vooral denken aan de derde plaag, de muggenplaag.
Kent u het verhaal nog? Mozes en Aäron vragen aan de farao of het volk Israël
uit Egypte weg mag trekken. Maar de farao staat dit niet toe. Dan straft God de
farao en het land Egypte met tien plagen. De eerste twee plagen, het water van
de Nijl in bloed veranderen, en de kikkerplaag, worden geïmiteerd door de
magiërs van de farao. Zij kunnen ook water in bloed veranderen en kikkers te
voorschijn toveren.
Maar dan komt de derde plaag: de muggenplaag. Aäron slaat met zijn staf op de
grond en al het stof verandert in muggen (Exodus 8). De magiërs proberen het
ook, maar dit kunnen ze niet, en ook de volgende plagen kunnen ze niet meer
imiteren. Ze trekken onmiddellijk de conclusie: dit is het werk van God!
Nu was de farao oppermachtig in deze tijd. Hij werd als een god vereerd. De
farao’s lieten zien hoe machtig ze waren door grote gebouwen neer te zetten: de
grote piramides, tempels en paleizen. En nu drijft God de spot met de farao met
een van de kleinste wezentjes op aarde: stof dat veranderd in een mug.
Ik moest hier erg aan denken. Want denken wij ook vaak niet dat wij zo machtig
zijn? Wij hebben ook grote imposante gebouwen, een goed draaiende economie,
een enorme welvaart, en zo kun je zomaar beginnen te geloven dat we het leven
naar onze hand kunnen zetten. En dan komt er een virus dat je niet eens met het
oog kunt zien, en stort onze hele wereld in elkaar.
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In deze tijd ontdekken we opnieuw hoe afhankelijk we zijn. We zijn geen goden.
Als het erop aan komt kunnen we niet zo veel.
Tegelijkertijd mogen we weten dat we Gods kinderen zijn. Wat nu gebeurt, laat
ons wel voelen hoe nietig we zijn, maar het is geen straf van God, geen plaag
zoals in Egypte.
We mogen het uitroepen naar Hem. We mogen Hem om hulp vragen, zoals het
volk Israël dat deed in de tijd van de slavernij. We mogen God roepen om ons te
bevrijden, ook van dit coronavirus. Hij hoort ons. Hij houdt van ons. Hij kan
mensen op ons pad zetten om ons te helpen, of ons op het hart leggen anderen te
helpen. Hij kan wonderlijke dingen in onze levens doen. En wat er ook gebeurt:
Hij is bij ons. Hij gaat deze weg samen met ons, en Hij draagt ons door deze
moeilijke periode heen. We mogen troost en kracht bij Hem zoeken en vinden.
En we leven intussen naar Pasen toe: Jezus die opstond uit de dood, het bewijs
dat God machtiger is dan wat dan ook!
Het is mooi om te horen hoe mensen elkaar bemoedigen in deze tijd, en hoeveel
initiatieven er ontstaan. ‘Samen tegen corona’ is de leus van de overheid. Wij
mogen dan weten dat ‘samen’ niet alleen betekent: met mensen samen!
Ik wens ons allemaal veel sterkte toe in deze onzekere tijd.
Hartelijke groet,
Marijke Gehrels
Meeleven
Op 24 februari 2020 is Arie Borst op bijna 83-jarige leeftijd overleden. Hij is
gestorven met de familie van wie hij zoveel hield om zich heen. Onze gedachten
en gebeden gaan uit naar zijn vrouw Annie, hun zoons Paul en Onno en Pauls
vrouw Ageeth, naar de kleindochters Monique en haar partner Alex, Denise en
Tessa, en naar zijn achterkleinzoon Aiden. Op de kaart staat: denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet. Denk aan mij terug in de stralende
zon, hoe ik was toen ik alles nog kon. Op 29 februari hebben we in een
dankdienst voor zijn leven afscheid genomen. Psalm 23, De Heer is mijn herder,
en de trouwtekst van Arie en Annie uit Romeinen 14:8, hetzij wij leven, hetzij
wij sterven, wij zijn van de Heer, stonden in deze dienst centraal. We mogen
weten dat Arie veilig geborgen is bij Zijn Heer.
Mevrouw Koolhaas-Pols heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen, en is
inmiddels verhuisd naar verpleeghuis Bosbeek in Heemstede. Ze voelt zich daar
thuis. We denken aan haar in deze zware tijd, nu de verpleeghuizen geen bezoek
meer toelaten en bidden voor haar en haar familie.
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Verder kregen we een geboortekaartje van Gideon River Tiamo te noemen
Gideon, zoon van Esther Streefland en Maikel de Blieck en broertje van Thijs,
adres Harsweg 23 2461 EZ in Ter Aar. Mooi nieuw leven in deze moeilijke
tijden! Wij feliciteren Esther, Maikel en Thijs met de geboorte van hun zoon en
broertje!
In deze dagen leven we met iedereen mee die door het coronavirus of door de
maatregelen hard getroffen zijn. In het bijzonder denken we aan onze
gemeenteleden in het verpleeghuis en hun partners en familieleden, nu zij tot
minstens 6 april geen bezoek mogen ontvangen. Verschrikkelijk om elkaar juist
nu niet te kunnen zien.
Mijn voorstel is om onze gemeenteleden in de verpleeghuizen een kaart te sturen
de komende tijd. Natuurlijk bent u vrij om zoveel kaarten te sturen als u wilt en
wanneer u wilt en aan wie u wilt.
Maar ik heb een systeempje bedacht om de post ook een beetje te spreiden,
zodat de gemeenteleden in de verpleeghuizen niet de komende week vijfhonderd
kaarten krijgen en daarna niets meer. Als u mee wilt doen, dan zou het fijn zijn
als de mensen met als eerste letter in hun achternaam een A, B of C kaarten
sturen naar iedereen in de verpleeghuizen in de week van 29 maart. De mensen
met D, E of F: de week van 5 april. De mensen met G, H of I: de week van 12
april. Met J, K, L: 19 april. M, N, O: 26 april. P, Q, R: 3 mei. S, T, U: 10 mei. V,
W, X, Y, Z: 17 mei. Nogmaals, stuur gerust zo veel kaarten als u wilt, maar als u
dit ook in uw agenda zou willen zetten, dan krijgen de mensen in de
verpleeghuizen steeds post de komende weken, en dat zou heel mooi zijn!
Het gaat om:
Mevr. Van Dam-Piet, Zorgcentrum Aalsmeer.
Mevr. Reurekas, Zorgcentrum, Aalsmeer.
Mevr. Vermaning-van Hes, Zorgcentrum, Aalsmeer.
Dhr. Langhout, Kloosterhof, Aalsmeer.
Dhr. Lanser, Kloosterhof, Aalsmeer.
Mevr. Pols-Pols, Kloosterhof, Aalsmeer.
Mevr. Millenaar, Kloosterhof, Aalsmeer.
Dhr. Binnekade, De Meerstede, Hoofddorp.
Mevr. Eickhoff, Westerkim, Nieuw-Vennep.
Mevr. Offerman-Beckeringh, In het Zomerpark, Nieuw-Vennep.
Mevr. Rijndorp, Zuiderhout, Haarlem.
Mevr. Wolleswinkel-Kersbergen, Martha Flora, Haarlem.
Mevr. Koolhaas-Pols, Verpleeghuis Bosbeek, Heemstede.
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Als ik iemand vergeten ben, dan spijt me dat heel erg, en dan hoor ik het graag!
De adressen van de verpleeghuizen:
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer.
Kloosterhof, Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
De Meerstede, Burgemeester Pabstlaan 260, 2131 XW Hoofddorp.
Westerkim, Zaaierstraat 1, 2151 CK, Nieuw-Vennep.
In het Zomerpark, Remmersteinpark 3-5, 2151 KE Nieuw-Vennep.
Zuiderhout, Beelslaan 9, 2012 PK Haarlem.
Martha Flora, Helmlaan 10, 2015 LE Haarlem.
Verpleeghuis Bosbeek, Glipper-Dreef 209, 2104 WG Heemstede.
In deze onzekere tijd proberen we elkaar vast te houden. Meer dan ooit gelden
de woorden van het lied dat we zo graag aan het eind van de dienst zingen:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bloemengroeten
De afgelopen weken zijn er bij de volgende gemeenteleden bloemen bezorgd:
Mw. Marbus, Aalsmeerderweg 903 (Zij werd 12 maart jl. 91 jaar)
dhr. en mw. Meijer in Hoofddorp (mw. Meijer is weer thuis na een verblijf in
Bornholm)
Mw. Borst, Leimuiderdijk 93
Fam. Borst, Boeierstraat 14
Fam. Hol, Aalsmeerderweg 858( 26 maart jl. waren zij 50 jaar getrouwd)
Bedankt…
Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die wij hebben gekregen voor
ons 50 jarig huwelijk
Zo werd deze dag, ondanks dat we geen feestje mochten geven, toch feestelijk!
Maarten en Truus Hol
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Kerkdiensten
Door het verbod op samenkomsten tot 1 juni a.s. zullen wij wekelijks een online
kerkdienst houden via Youtube. Onderstaand vindt u de gegevens voor de
kerkdiensten van zondag 29 maart a.s. en zondag 5 april a.s. Schuift u thuis bij
ons aan?

Ga naar de homepage van onze kerk: www.pknrijsenmhout.nl, en click
linksonder op de social icon: “Youtube: Online kerkdiensten + gemiste
diensten"
Hier vindt u de geplande, de LIVE en de reeds uitgezonden kerkdiensten van
onze kerk, tot 1.5 jaar terug.
Om in de opname te schuiven gebruik de rode lijn en stil. Het volume regelen
kan via het luidspreker icoon
Voor overige vragen stuur een email aan : kerk@pknrijsenhout.nl
Als u eventueel wilt bijdragen aan de collecte, dan kan dit door overmaking van
het bedrag op bankrekeningnummer
NL 09RABO0373727992 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Rijsenhout o.v.v.
collecte + datum van de onlinedienst
Kerk open op woensdagmiddag
Deze tijd is ook een tijd om nieuwe vormen te vinden van gemeente-zijn en
verbondenheid. De komende tijd zal de kerk geopend zijn op woensdagmiddag
tussen 13.00 uur en 16.00 uur. We letten er dan op dat er niet meer dan twee
mensen tegelijkertijd binnen zijn. Er is de mogelijkheid om een kaarsje te
branden, iets in het voorbedenboek te schrijven, en stil te zitten of te bidden in
de kerkzaal. Van harte welkom!
Online gebedsmoment op woensdagavond
Op de woensdagavond is tussen 19.15 uur en 19.30 uur een online
gebedsmoment vanuit de kerkzaal (op 25 maart en 1 april a.s. zullen
voorafgaand aan het gebedsmoment de kerkklokken luiden). U kunt het vinden
op het Youtubekanaal van onze kerk, op de homepagina van onze website, onder
Online kerkdiensten en gemiste diensten.
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De gebeden die ’s middags in het voorbedenboek zijn geschreven zullen dan
gebeden worden, en u kunt ook uw gebeds- of dankverzoek doorgeven aan
Marijke Gehrels, die voor zal gaan in dit gebedsmoment: 020 – 619 41 86, 06227 322 62 of marijke.gehrels@live.nl Het gebedsmoment begint met een lied
en een Schriftlezing. Daarna volgen de gebeden. We sluiten af met een lied. We
hopen dat u dan of op een later tijdstip met ons mee zingt en bidt!
Van het College van Kerkrentmeesters
Overzicht collecte-inkomsten
€ 120,65

9-2-2020 Kerk

€ 105,40

Diaconie
16-2-2020 Werelddiaconaat
Diaconie
H.A Bangladesh

€ 112,90
€ 101,04
€ 165,37

23-2-2020 Diaconie
Kerk

€ 116,40
€ 144,35

1-3-2020 Kerk in Actie voorjaarszending
Kerk
Koffie spaarpotje

€ 201,55
€ 158,20

€ 36,70
Totaal € 1.262,56

Verjaardagsbusjes
Na heel veel jaren trouw met het busje de jarigen in haar wijk te hebben bezocht,
neemt Nelly Sprangers vanwege gezondheidsklachten afscheid van het team.
We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar trouwe dienst en wensen haar
alle goeds toe. Ook verwelkomen we Maaike Beunder, die spontaan de wijk van
Nelly heeft overgenomen. Fijn dat je meteen klaarstaat Maaike en veel succes!
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Van de Diaconie
Verjaardagen tussen 27 maart en 9 april
01-04-1928 Dhr. C. Langhout
03-04-1941 Dhr. T. Sprangers
03-04-1942 Mevr. Oudekerk – Schriemer
04-04-1936 Dhr. H.N. Wolleswinkel
06-04-1938 Mevr. A. van Tol
06-04-1943 Mevr. N. Bouterse – Jongkind
07-04-1938 Dhr. D. Vreeken
07-04-1943 Mevr. C. Nijland – Schellingerhout
08-04-1942 Mevr. A.M. Hulsbos
Wij wensen u allen, ondanks de huidige situatie, een feestelijke dag en voor de
toekomst Gods zegen toe.
Van het Z.W.O.
ZWO Spaardoosjes en Paaskaarten voor gevangenen
De spaardoosjes die nog bij een aantal gemeenteleden zijn kunnen pas
weer ingeleverd worden als er weer kerkdiensten zijn. Bij deze actie is de tijd
niet zo belangrijk.
Via Kerk in Actie kwam een mededeling dat de paaskaarten tot 24 april
verstuurd kunnen worden in een envelop naar: Paasgroetenactie, Postbus 8504,
3504 RM Utrecht. Dat zouden normaal wij doen maar dat kan nu niet.
Namens ZWO K. Roodenburg
Bijbelrooster
wo 1 april

Exodus 12:14-28

De vooravond van de bevrijding

do

2 april

Exodus 12:29-42

Voorbij

vr

3 april

Exodus 12:43-51

Feestregels

Komende nieuwsbrieven
De komende nieuwsbrieven verschijnen 1x per week. Kopij voor de
nieuwsbrieven dient elke dinsdag uiterlijk 18.00 uur te worden ingeleverd bij de
scriba (lcvervloed@gmail.com).
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