NIEUWSBRIEF NR. 5-2020 PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSENHOUT

Dit jaar is Koningsdag omgedoopt tot Woningsdag!
Vlag uithangen vanaf 06.19 uur
Vanaf zonsopgang, om 06.19 uur mag er in heel Nederland gevlagd worden (inclusief
wimpel).

Klokken luiden
Om 9.45 uur zullen door heel Nederland (en op de Antillen) de kerkklokken luiden. De
kerkklokken luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet.

Nationale Aubade
Om 10.00 uur is er een speciale uitzending op televisie, waarin het Concertgebouworkest het
Wilhelmus zal spelen. Zing gerust uit volle borst mee op je balkon, in je tuin, uit je raam of
voor de televisie!
Vanwege Woningsdag in deze nieuwsbrief een woordstreeppuzzel en een kleurplaat voor de
kinderen!
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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 en mei 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.
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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Bij de viering zondagmorgen 10.00 uur
Zondag a.s. is het thema: Geloven als zienswijze!
Dit naar aanleiding van het verhaal van Thomas in Johannes 20. Geloven als zienswijze is ons
eigen, we doen dat dagelijks, zonder kunnen we niet.
lk verheug me om a.s. zondag in uw midden te zijn!
Met een hartelijke groet,
Ds. Piet van Reenen
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Meeleven
Vrijdag 17 april is Bernardus (Ben) Lanser op 83-jarige leeftijd overleden, op zijn eigen
kamer in verpleeghuis ’t Kloosterhof. Door een klein wonder was het voor zijn naaste familie
mogelijk om bij hem te zijn die laatste dagen, en bij zijn overlijden.
Op de kaart staat: langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg en nam hij
afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van hem, mijn lieve man, onze zorgzame vader en
fijne opa.
De dankdienst voor Bens leven was op donderdag 23 april om 10.30 uur in de
Ontmoetingskerk. Hier stond de trouwtekst van Ben en Corrie centraal: Uw woord is een
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (psalm 119:105).
In verband met de huidige omstandigheden kon de dienst maar door een beperkt aantal
mensen bezocht worden, maar via de website van onze kerk was het te volgen voor een
grotere groep. Ook de begrafenis was in besloten kring.
We wensen Bens vrouw Corrie, die met zoveel liefde voor hem gezorgd heeft de laatste jaren,
zijn zoon Arjo en vriendin Bianca, zijn schoondochter Denise, van zijn zoon André in
liefdevolle herinnering, en de kleinkinderen heel veel sterkte toe en Gods voortdurende
troostrijke nabijheid.
Voor hen en voor ons allemaal geldt: God is voor ons een veilige schuilplaats, een
betrouwbare hulp in de nood (psalm 46:2).
Hartelijke groet,
Marijke Gehrels

Bedankt!
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen wat wij vorige week mochten ontvangen!
Familie v/d Linden Nieuw-Vennep
Ik was blij en verrast met de bloemen die ik van de kerk kreeg. Hartelijk bedankt!
Alie Terpstra

Bloemengroeten
De afgelopen week zijn de boeketten vanuit onze kerk bezorgd bij:
Huisartsenpraktijk Rijsenhout
Familie v/d Linden Nieuw-Vennep
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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 kerkdienst van zondag 26 april
a.s. Schuift u thuis bij ons aan?

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

Collecte
Als u 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. Zondag 26 april a.s. zal er gecollecteerd worden
voor onze kerk.
Als Kerkenraad merken wij dat er de afgelopen weken een terugloop is in de giften voor de
collecten. Dat is jammer, want alle collectedoelen hebben ook in deze tijd onze giften nodig
om het belangrijke werk wat verricht wordt, door te kunnen laten gaan. Daarom vragen wij u
uw gebruikelijke gift aan de collecte over te maken!
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Overzicht collecte-inkomsten

kerk in actie Missionair

€ 210,00

Diaconie

€ 155,75

Kerk in actie Binnenlands Diaconaat

€ 53,25

Diaconie

€ 119,00

H.A JOP

€ 40,00

29-3-2020

Kerk in actie Wereld diaconaat

€ 65,75

5-4-2020

Kerk in actie JOP

€ 64,50

Handwerkclub gift Bloemenfonds

€ 80,00

Offerblok

€ 8,10

Kaarten standaard Hal

€ 86,20

8-3-2020

22-3-2020

Totaal

€ 882,55

Gift
Op de mat van onze kerk troffen wij een envelop aan waar op stond: alleen voor de kerk. In
deze envelop zat een gift van € 50,00. Hartelijk dank aan de anonieme gever!

Kerkdiensten RTV-NH
De Paasmorgendienst op RTV-NH was een succes, we zien er met plezier op terug. Bij wijze
van proef worden op zondagen 19 en 26 april de diensten vanuit de Ruïnekerk in Bergen ook
uitgezonden. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is de plaatselijke predikant ds. Engele
Wijnsma. Te volgen via kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo). Ook gemeenteleden die niet over
internet beschikken kunnen zo een kerkdienst volgen. Het leek ons goed u daarvan op de
hoogte te stellen.

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. De afgelopen week merkten we dat men ook op andere tijden,
als er mensen in de kerk zijn, de kerk weet te vinden om een kaarsje te branden. Mooi om zo
kerk voor het dorp te zijn!
Afgelopen woensdagmiddag 22 april was de kerk helaas ’s middags gesloten, vanwege
droevige omstandigheden. Maar we nemen aan dat de kerk op woensdag 29 april wel gewoon
open zal zijn.
We letten er 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. Iedereen van harte welkom!
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Luid de klokken als teken van hoop op woensdagavond tussen 19.00 en
19.15 uur. Actie is verlengd: * 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!
Het is vanaf woensdag 29 april a.s. mogelijk een verzoeknummer aan te vragen. Misschien
wilt u zelf heel graag een nummer horen of wilt u door het aanvragen van een nummer
iemand blij maken en/of een boodschap zenden. Verzoeknummers kunnen worden ingediend
voor woensdag 12.00 uur bij Gertjan v/d Veen (van.derveen@hccnet.nl). Er zal per
gebedsmoment 1 verzoeknummer gedraaid worden!

Verjaardagen tussen 24 april en 4 mei
30-04-1941
02-05-1931

Mevr. W.W. Schellingerhout – Quartel
Mevr. J. van der Linden – Eijk

Wij wensen u allen, ondanks de huidige situatie, een feestelijke dag en voor de toekomst Gods
zegen toe.

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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Bijbelrooster
vrijdag

24 april

Prediker 12:1-14

Ouderdom komt met gebreken

zaterdag

25 april

Psalm 95

Luister en jubel

zondag

26 april

Handelingen 15:1-5

Verdeeldheid

maandag

27 april

Handelingen 15:6-21

Het verlossende woord

dinsdag

28 april

Handelingen 15.22-35

Bemoedigende woorden

woensdag

29 april

Handelingen 15:36-16:5

Wie gaat er mee?

donderdag

30 april

Handelingen 16:6-15

Oversteek

vrijdag

1 mei

Handelingen 16:16-24

Voorspelbaar?
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