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Vanuit de Kerkenraad
Beleidsplan en profielschets nieuwe predikant
De Kerkenraad heeft het beleidsplan 2020-2024 en de profielschets voor onze nieuwe
predikant definitief vastgesteld. Als u geïnteresseerd bent, kunt u beide documenten opvragen
bij de scriba via het e-mailadres scriba@pknrijsenhout.nl. U kunt de documenten zowel
digitaal toegezonden krijgen als op papier.

Beroepingscommissie
Nu zowel het beleidsplan als de profielschets definitief zijn vastgesteld, is het ook tijd om een
beroepingscommissie samen te stellen. Voordat er een beroepingscommissie wordt gevormd
moet er over de samenstelling worden nagedacht. De kerkorde geeft aan, dat er naast
kerkenraadsleden, waaronder bij voorkeur een (wijk)ouderling, een ouderling-kerkrentmeester
en een diaken, ook andere gemeenteleden zitting in de beroepingscommissie zullen hebben.
Daarbij moet niet allereerst worden gedacht aan namen van gemeenteleden, maar aan
groepen uit en delen van de gemeente die zeker vertegenwoordigd moeten zijn.
Bij de samenstelling van de beroepingscommissie streeft de Kerkenraad naar een evenwicht te
vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een
formatie die daadkrachtig kan werken. Een optimale grootte is moeilijk aan te
geven, een kleine commissie vergroot echter de slagkracht en besluitvorming. De Kerkenraad
heeft in de Kerkenraad van 8 juni jl. besloten om de beroepingscommissie uit 6 personen te
laten bestaan. Dat betekent dat er naast de 3 Kerkenraadsleden (deze worden binnen de
Kerkenraad gekozen) ook 3 gemeenteleden zitting in de beroepingscommissie kunnen nemen.
Wanneer u/jij zitting wil nemen in de beroepingscommissie of een gemeentelid wil
voordragen, dan kunt u/jij dit voor 10 augustus a.s. kenbaar maken bij de scriba op het
E-mailadres scriba@pknrijsenhout.nl.
Uit de aanmeldingen zal de Kerkenraad een keuze maken en daarna de beroepingscommissie
definitief vormen. De verwachting is dat dit in de maand september zijn beslag zal krijgen na
de 1e Kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen.
Met vriendelijke groet,
John Peters
Voorzitter Kerkenraad
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PKN Gemeente Rijsenhout is nu een Groene Kerk!

Nieuwe jaarthema seizoen 2020-2021

Het goede leven – Bloeien in Gods licht
“Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken
heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven –
met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van
vergeving, valt over jouw leven.”

3

10-07-2020

Een goed verhaal

Meeleven
Deze rubriek wordt verzorgd door pastoraal werker Marijke Gehrels (020 – 619 4186 of 06 –
227 322 62 of marijke.gehrels@live.nl).
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.
U kunt ook contact opnemen met de wijkcoördinatoren Cees en Mattie Pols, wijk 1 (Cees: 0616570061, Mattie: 06-48085787) of Jan en Ans Hofman, wijk 2 (329542). Voor wijk 3 kunt u
met de wijkcoördinatoren of Marijke Gehrels contact opnemen.
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser (500061).
Rita van der Velden-de Geus heeft tien zware weken achter de rug, met ernstige klachten aan
haar linkerhand, die ze niet kon gebruiken. Ze is onlangs aan deze hand geopereerd en hoopt
dat de pijn nu zal gaan afnemen, en dat ze goed zal revalideren. We wensen haar heel veel
sterkte toe.
Hans Smits is maandag 29 juni met hoge koorts in het ziekenhuis opgenomen. Corona is
uitgesloten, maar naar de oorzaak van de klachten wordt nog gezocht. We bidden dat hij snel
mag herstellen.
Intussen is de zomer begonnen, zijn de coronamaatregelen verder versoepeld, en gaan een
aantal gemeenteleden toch voorzichtig weer op vakantie. Iedereen een heel fijne zomer
toegewenst, en ik hoop dat we wat tot rust kunnen komen na een heel onrustige tijd. Ik hoop
ook dat we deze rust kunnen vinden bij Degene die zegt:
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust
geven (Mattheüs 11:28).
Hartelijke groet, Marijke Gehrels

Bloemengroeten
De afgelopen 2 weken zijn de boeketten vanuit onze kerk bezorgd bij:
Cockey v/d Neut
Rita v/d Velden
Alie van Tol
Petra Bart
De heer en mevrouw Paar (waren op 30 juni jl. 45 jaar getrouwd)
Arie en Henny van Ooijen (waren op 1 juli jl. 50 jaar getrouwd)
Wim en Marjan Hoogterp (waren op 7 juli jl. 25 jaar getrouwd)
Rinus en Betty Vervloed
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Bedankt!
Nog nagenietend van de laatste bloemen uit het prachtige boeket dat ik van jullie heb
ontvangen, wil ik iedereen bedanken voor de aandacht en het meeleven tijdens deze moeilijke
periode. Ik hoop dat er snel verbetering optreedt en dat zelfstandig lopen toch weer tot mijn
mogelijkheden gaat behoren. Vriendelijke groet, Wil Bakker-Hermanns
Graag willen wij iedereen bedanken voor de bloemen die we van uit de gemeente mochten
ontvangen bij ons 55jarig huwelijk. Maar ook voor al die mensen die ons een telefoontje
brachten of een kaart stuurden. Het deed ons goed dat we ons samen verbonden wisten
hierdoor. Ook wij hopen dat we elkaar weer spoedig zullen treffen in de erediensten om zo
samen ons geloven weer te kunnen uitdragen, maar ook delen. Hartelijke groet, Nel en Teun
Sprangers
Enige tijd geleden kregen we een prachtig boeket thuisbezorgd als teken dat de gemeente
weet heeft van de zorgen rond onze oudste dochter Eelke. We stellen dit gebaar van meeleven
erg op prijs en onze woonkamer was er een poosje mooi mee! Een troostend gebaar in
donkere tijden. Ale en Jannet Gercama
Wilma Vos kwam mij de bloemen uit de kerk brengen. Hartelijk dank daarvoor.
Hartelijke groet, Agaath Hartman
Deze week werden wij blij verrast met een prachtig boeket i.v.m. ons 50-jarig huwelijk. Ook
namens Henny heel erg bedankt. Wij hebben dit zeer op prijs gesteld. M.v.g. A.W. van Ooijen

Verjaardagen tussen 10 juli en 25 juli 2020
10-07-1936
10-07-1942
11-07-1926
16-07-1917
18-07-1942
19-07-1937
22-07-1936
23-07-1938
24-07-1945

Mevr. W. de Graaff – van Saarloos
Mevr. D.G. van Dijl – Kraaijeveld
Dhr. P. Michel
Mevr. A. Rus – Steenwijk
Mevr. A. Hartman – Brussen
Dhr. H.P. Baas
Dhr. C. Kuite
Mevr. A. Boorsma – van Tilburg
Mevr. P. Mosselman - Arensman

Wij wensen u allen, ondanks de huidige situatie, een feestelijke dag en voor de toekomst Gods
zegen toe.
Op 21 juli a.s. zijn Dick v/d Bogaard en Fenna van Dijk 25 jaar getrouwd.
Onze hartelijke gelukwensen!

Verjaardagsbusjes eerste halfjaar 2020
Alie van Tol
Lida den Braber
Bertus Baas
Wil Kamer
Carolien Timmer

€ 47,90
€ 45,00
€ 200,80
€ 57,35
€ 68,00

Totaal

€ 419,05
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We willen de collectanten en de schenkers hartelijk bedanken. Ondanks deze moeilijke
periode een mooi resultaat. Namens het College van kerkrentmeesters Okker de Kok.

Bij de viering zondagmorgen 12 juli 2020 10.00 uur
Ik zal mij eerst even aan u voorstellen, mijn naam is Dik Vollmuller uit Aalsmeer.
Aanstaande zondag heb ik het voorrecht om voor te gaan in uw Ontmoetingskerk.
Al sinds eind jaren tachtig mag ik dit werk doen wat mij nog steeds zeer dankbaar maakt.
Ook in het pastorale werk in het Zorgcentrum Aelsmeer en de in- en aanleunwoningen en
Rozenholm sinds 2000. Het is zo kostbaar om met mensen op te lopen, te luisteren en om hen
te bemoedigen in alle omstandigheden van het leven. Dat is ook steeds weer mijn opdracht als
ik mag voorgaan in de diensten. Zondag zal het thema zijn; ““Als je de grip kwijtraakt
……….” Als Bijbelgedeelte lezen we dan uit de NBV: Exodus 2 vers 1 t/m 4 / Johannes 14:1.
Wel heel jammer dat u vanwege de maatregelen nog niet naar de Ontmoetingskerk kunt
komen en we elkaar nog niet persoonlijk kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat het een
volgende keer wel mogelijk is! En toch …… het is mooi dat er tegenwoordig technische
oplossingen zijn, om met elkaar rondom de Ontmoetingskerk thuis live verbonden te zijn.
Ik heb geprobeerd om een aantal bekende liederen voor u uit te zoeken die u natuurlijk thuis
ook mee kunt zingen. Voor u allen alvast een gezegende ochtenddienst toegewenst.

Bij de viering zondagmorgen 19 juli 2020 10.00 uur
Zondag 19 juli zullen er bijzondere gasten aanwezig zijn: het Dabarteam dat mede vanuit deze
gemeente wordt ondersteund. Op camping De Westeinder zal dit team recreatie- en
evangelisatiewerk verrichten. Zij zullen zijn de liefde en het licht van God delen op de
camping. Mede daarom zullen wij deze morgen stil staan bij de gelijkenis die Jezus ons
vertelt in Mattheus 13:1-9: het verhaal van de zaaier. Want niet alleen het Dabarteam is
geroepen om te zaaien, ook u en jij mogen zaaien. Kleine korrels zaad strooien op de plekken
waar het leven je brengt. Maar wat er vervolgens met dat zaad gebeurt, is niet altijd zichtbaar.
Bij de gevolgen van het zaaien en welke frustraties dat kan opleveren, zullen we verder stil
staan tijdens deze dienst. Hartelijke groet en zegen, Bram Maarleveld, Bodegraven

Kerkdiensten
Tot nader bericht zullen wij wekelijks een online kerkdienst houden via Kerkdienst Gemist.
Onderstaand vindt u de gegevens voor de kerkdienst van zondag 12 en 19 juli a.s. Schuift u
thuis bij ons aan?

Hoe kunt u meekijken?
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Online kerkdiensten PKN Gemeente Rijsenhout voortaan via Kerkdienst Gemist
Kerkdienstgemist.nl is hét audio- en video-streamingplatform voor kerken.
Onze diensten zijn overal te volgen via website, tablet, smartphone, of TV.
Het gebruik van kerkdienstgemist.nl is gratis voor de kijker. De kerken die zijn aangesloten
maken het mogelijk deze dienst aan te bieden. U kunt kerkdienstgemist.nl gebruiken voor het
live meebeleven van kerkdiensten en eventueel achteraf door opnames. We willen het kijken
van KerkTV graag gratis aan blijven bieden.
Meer informatie over deze service is terug te vinden via www.pknrijsenhout.nl: kies
Activiteiten, Online kerkdiensten

Er bereiken ons berichten dat er gemeenteleden zijn die om verschillende redenen de
onlinediensten niet kunnen volgen. Gemeenteleden die de onlinediensten niet kunnen volgen,
kunnen zich melden bij John Peters (06-50261456) of Gertjan v/d Veen (06-51535056). Wij
kunnen dan kijken wat we kunnen doen voor deze gemeenteleden zodat ook zij verbonden
kunnen blijven met ons middels de onlinediensten!

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 12 juli a.s. zal er gecollecteerd worden voor de Kerk en zondag 19 juli a.s. voor de
Diaconie.

Kerk open op woensdagmiddag
Omdat we een plek willen zijn in Rijsenhout waar geloof, hoop en liefde te vinden zijn, zetten
we onze kerkdeuren open op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 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. Dat doet goed. Je kunt er weer tegen, horen we. Iedereen
van harte welkom! Op woensdag 22 juli a.s. zal de kerk vanwege de vakantieperiode
(voorlopig) voor het laatst op woensdagmiddag worden opengesteld.

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 de home-pagina van onze website, onder Online kerkdiensten.
De gebeden die ’s middags in het voorbedenboek zijn geschreven zullen dan gebeden worden,
en andere gebedspunten die zijn doorgegeven. 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! U kunt uw gebeds- of dankverzoek per mail
doorgeven aan Marijke Gehrels: 020 – 619 41 86, 06-227 322 62 of marijke.gehrels@live.nl.
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Het is 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!
Vanwege de vakantieperiode zal op woensdag 22 juli a.s. (voorlopig) voor het laatst een
gebedsdienst worden gehouden.

Komende nieuwsbrieven
Kopij voor de eerstvolgende en tevens laatste nieuwsbrief dient dinsdag 21 juli a.s. uiterlijk
18.00 uur te worden ingeleverd bij de scriba (lcvervloed@gmail.com). In augustus 2020
verschijnt weer het reguliere kerkblad. Kopij voor het kerkblad van augustus kunt u uiterlijk
31 juli a.s. inleveren bij de kerkbladredactie (kerkblad@pknrijsenhout.nl).

Bijbelrooster
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
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10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli

Romeinen 10:1-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12
Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50
Matteüs 13:1-23
Matteüs 13:24-35
Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
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Belijdenis
Door te luisteren kom je tot geloof
Gods volk
Dankbaar, niet hoogmoedig
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
Sabbatsdebat
Onvergeeflijk
Betekenisvol
Open je ogen en je oren
Groei
De oogst komt
Boven het maaiveld
Kracht van God
Wasgelegenheid
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