NIEUWSBRIEF NR. 3-2020 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.
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 of de nieuwsbrief in de brievenbus ontvangen? Geef
dan uw e-mailadres op aan Gertjan v/d Veen via vander.veen@hccnet.nl of uw adres aan de
scriba.
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 0650261456.
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 ds. Kees van Stralen
Pasen 2020
Bladeren…
Prachtig voorjaarsweer en toch een dreiging. Pasen 2020 is echt heel anders dan andere jaren.
Thuis proberen wij ons keurig aan de regels van het RIVM te houden. Dat betekent ook veel
in en om het huis zijn. Veel lezen. Veel bladeren. Ook bladeren via Internet.
Een collega, die ook veel digitaal bladert deze dagen, wees mij op iets bijzonders.
Een bewerking van lied 1003, “Stil is de straat”, met nieuwe verzen van Gert Landman.
En ik bladerde in het Liedboek. Lied 1003 en las de coupletten, en de nieuwe verzen van ds.
Gert Landman. Voorafgaande aan de Paasmorgendienst zal Andre Keessen lied 1003 spelen.
Bladert, leest en zingt u mee?
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Refrein:
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Refrein

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden;
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal
Refrein

Veel in leven valt stil
Doorgaan en ’s nachts liggen malen;
Kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Refrein
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
Even een luide sirene Stil is de straat overal.
Refrein

Wat mag elke gemeente blij zijn dat er gemeenteleden zijn die de uitzending van de
kerkdiensten mogelijk maken.
Pasen 2020 heel anders…
En toch…we lezen, zingen en horen over dat ongelofelijke…de Opstanding!
Hartelijke groet uit Utrecht,
Ds. Kees van Stralen
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Meeleven
Nu ik niet op bezoek mag gaan, bel ik rond. Ik hoor dat de nieuwe maatregelen die gelden tot
en met eind april sommige gemeenteleden hard treffen. We zijn zo gewend om naar elkaar om
te zien en even bij elkaar binnen te lopen. Dit kan nu niet. Ook is het verdrietig dat het verblijf
op de camping, waar al zo lang naar is uitgezien, voorlopig uitgesteld moet worden.
Wat een aantal gemeenteleden ook zwaar valt, is dat zij niet meer op hun kleinkinderen
kunnen passen op dit moment. Technieken als Face-time bieden wel uitkomst, maar het is een
gemis niet even je kleinkind te kunnen knuffelen.
Voor veel mensen geldt ook dat de kinderen boodschappen doen, en deze op de stoep moeten
zetten. Vreemd elkaar dan niet aan te kunnen raken, of binnen uit te kunnen nodigen.
De situatie is niet uit te leggen aan verstandelijk beperkte familieleden, of familieleden met
dementie. Het is dan ook extra moeilijk dat zij niet bezocht mogen worden.
Toen de verpleeghuizen dicht dreigden te gaan, kreeg Henk Wolleswinkel de mogelijkheid
om in het verpleeghuis van zijn vrouw Nel te gaan logeren. Inmiddels heerst er corona in het
verpleeghuis en is iedereen in quarantaine, maar met Henk en Nel gaat het gelukkig goed, en
ze zijn blij dat ze bij elkaar kunnen zijn.
Het gaat ook goed met de familie Meijer in Hoofddorp. Mevrouw Meijer was net op tijd terug
van het revalideren in Bornholm, en herstelt thuis verder. Zij vroegen mij u via deze
nieuwsbrief de hartelijke groeten te doen.
Dhr. van der Linden uit Nieuw-Vennep heeft afgelopen zaterdag een lelijke val gemaakt. Hij
moest naar het ziekenhuis om verbonden te worden aan een hoofdwond en andere wonden, en
kwam pas zondag weer thuis. Het is redelijk goed afgelopen, maar een hele schrik voor hem
en zijn vrouw, die ze er nu eigenlijk niet bij konden hebben.
Het zijn vreemde omstandigheden om Pasen te vieren. Ik hoop dat we er allemaal toch
feestelijke dagen van kunnen maken. Want het blijft een feit dat de Heer waarlijk is
opgestaan, en de dood voor ons heeft overwonnen! Goede Paasdagen!
Hartelijke groet van Marijke Gehrels
Bedankt!
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die tijdens mijn ziekenhuisopname eind februari en
daarna belangstelling heeft getoond door middel van bloemen, kaartjes en telefoontjes. Op 8
maart jl. mocht ik ook een mooi boeket ontvangen vanuit de gemeente. Nogmaals heel
hartelijk dank voor alles! Met vriendelijke groet, Betty Vervloed
Bloemengroeten
De afgelopen week zijn er bij de volgende gemeenteleden Palmpasentakken bezorgd:
Mevrouw Wil Bakker
Mevrouw Ellen Peters
Mevrouw Corrie Lanser
Mevrouw Nel van Tilborg
De heer en mevrouw de Jong
Tevens zijn er zaterdag 4 april jl. bloemen bezorgd bij het Detentiecentrum op Schiphol. Ook
voor deze mensen, vaak uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft het Coronavirus grote impact op
het leven in het detentiecentrum. Fijn dat we op deze wijze een blijk van meeleven kunnen
geven!
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Uit de dienst van 5 april
Op 5 april vierden we Palmpasen. Hana en Leah hebben onder leiding van hun moeder Conjo
prachtige Palmpasenstokken gemaakt, die na de dienst zijn weggebracht en blij verrast zijn
ontvangen.
In de dienst was er verder aandacht voor de lijdensweek. In de kerk klonk alles goed, maar
helaas ging er iets mis bij de uitzending en was er regelmatig een storend bijgeluid te horen.
We zijn op zoek naar de oorzaak hiervan.
Klaas Roodenburg las in de dienst een gedicht dat geschreven is op 13 maart, door de Ierse
monnik Richard Hendrick, en dat helemaal past bij deze tijd.
Hieronder geef ik het graag nog een keer weer:
Vergrendeling
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.
Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
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Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

6

10-4-2020

Een goed verhaal

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 vrijdag 10
april (Goede vrijdag) en zondag 12 april (Paasmorgen) a.s. Schuift u thuis bij ons aan?

Goede Vrijdagmoment 10 april, (19.30 uur)
Op Goede Vrijdag is er een online Goede Vrijdagmoment, met een Schriftlezing, een lied en
het uitblazen van de Paaskaars. Dit zal verzorgd worden door Gertjan v/d Veen en Hilde
Appel.
Een kaars achter het raam op zaterdagavond
De predikant en scriba van de Protestantse Gemeente Erica roepen iedereen op tijdens de
paaswake in de huiskamers een kaars te ontsteken. “Als het mogelijk is vragen we
gemeenteleden die kaars voor het raam te plaatsen. Zo zal door het hele dorp achter vele
ramen op zaterdagavond een kaars branden als teken van hoop. Wij zouden het mooi vinden
als dit initiatief door meerdere gemeenten wordt overgenomen!” Als u het een mooi idee
vindt, dan kunt u ook een brandende kaars in uw raam zetten op zaterdagavond.
Paasmorgen 2020 heel anders…
De voorbereidingen waren al heel ver.
Het koor Caritas uit Aalsmeer zou medewerking verlenen.
De doop zou worden bediend aan Evi Yulia, dochter van Birgit Vos en Eric Raadschelders.
En toen kwam het coronavirus.
De dienst op Paasmorgen wordt anders.
Geen koor. De doop wordt uitgesteld tot na de zomer.
Maar…er is wel een dienst. En deze wordt uitgezonden, net zoals de laatste weken gebeurde.
Hoe kunt u meekijken?
Ga naar de homepage van onze kerk: www.pknrijsenhout.nl, en click linksonder op de social
icon: “Youtube: Online kerkdiensten + gemiste diensten"
Hier vindt u de geplande, de LIVE en de al 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
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Paasmorgen: kerkdienst op RTV-NH!
Veel mensen zijn in staat de online diensten van hun eigen gemeente te volgen via internet.
Maar niet iedereen heeft daarvoor de kennis in huis. En veel mensen buiten de kerk weten
wellicht niet eens dat je zo met een plaatselijke gemeente verbonden kunt zijn.
Daarom zijn wij blij dat RTV-NH op Paasmorgen een dienst wil uitzenden. Vanuit de
Ruïnekerk in Bergen, met professionele muzikanten als Britta Maria (zang) en Maurits
Fondse (piano). Voorgangers zijn de plaatselijke predikant Engele Wijnsma en
classispredikant Peter Verhoeff. Te volgen via kanaal 707 (Ziggo) of kanaal 509 (KPN). Om
geen plaatselijke diensten in de wielen te rijden begint de dienst om 11 uur!
Kerk open op woensdagmiddag
Veel kerken stellen in deze tijd hun deuren open. Ook onze kerk is open 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!
Luid de klokken als teken van hoop op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur. Actie
is verlengd: * 15 april * 22 april * 29 april

Online gebedsmoment op woensdagavond
Op de woensdagavond is tussen 19.15 uur en 19.30 uur een online gebedsmoment vanuit de
kerkzaal. U kunt het vinden op het Youtubekanaal van onze kerk, op de home-pagina van
onze website, onder Online kerkdiensten en gemiste diensten. 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, 06-227 322 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!
Verjaardagen tussen 10 april en 20 april 2020
13-04-1933 Mevr. P.H. Hoogstraten – Verhoef
13-04-1938 Mevr. J.J. Bosma – Boers
16-04-1934 Mevr. E. Eickhoff – Visbeen
19-04-1940 Mevr. J. Pellicaan – Hogeveen
19-04-1944 Mevr. J.J.W. Verbeek – Boone
Wij wensen u allen, ondanks de huidige situatie, een feestelijke dag en voor de toekomst Gods
zegen toe.
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MUTATIES
Vertrokken:
Mw. J.H. Koolhaas-Pols (21-11-1927) van Heermanszwet 80 1435NS Rijsenhout
Hr. J.L. van de Velde (4-6-1958) van Koeteburg 6, 1435HN Rijsenhout
Overleden:
Hr. A. Borst, Verzorgingshuis Aelsmeer
Geboortedatum 24-4-1937
Overlijdensdatum 24-2-2020
Geboren:
Gideon River Tiamo 15-3-2020, Harsweg 23, 2461EZ Ter Aar
Zoon van Maikel de Blieck en Esther Streefland
Verhuisd:
Mw. J. van Tilborg (22-6-1996) van Kleine Poellaan 3, 1435GK naar
Aalsmeerderdijk 670, 1435BZ Rijsenhout
Bijbelrooster
Veiligheidsmaatregel

14 april

Stille zaterdag
Matteüs 27:57-66
Pasen
Matteüs 28:1-7
Tweede Paasdag
Matteüs 28:8-15
Exodus 15:1-21

wo

15 april

Exodus 15:22-27

Bitter en zoet

do

16 april

Exodus 16:1-20

Verlangen naar de vleespotten van Egypte

vr

17 april

Exodus 16:21-36

Neem, eet

za

11 april

zo

12 april

ma

13 april

di

Beving
Wat is waarheid?
Zingende broeders en zusters

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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