Even voorstellen, uw kerkelijk werker
Graag stel ik mij, voorafgaand aan
hopelijk
vele
persoonlijke
ontmoetingen, via deze weg aan u
voor. Ik ben Gretha Bregman en ik
woon in Woubrugge zo’n 15
kilometer van Rijsenhout. Ik ben
getrouwd met Leen en samen
hebben wij twee kinderen. BerendJan (24) en Leanne (21). Allebei wonen ze nog gezellig bij ons thuis.
Leen runt in ons dorp de plaatselijke supermarkt en in mijn vrije uren
help ik hem daar graag bij.
Van 2014 tot 2018 heb ik gestudeerd en mijn bachelor theologie
behaald. Vanaf het laatste studiejaar werkte ik in de gemeente van
Waarder-Driebruggen, die net als uw gemeente nu, vacant was. Na
Waarder mocht ik werken in de (ook vacante) gemeente van HalfwegZwanenburg. Mijn werkzaamheden bestonden uit het zorgdragen voor
(crisis)pastoraat, het leiden van (uitvaart)diensten, het leiden van
gespreksgroepen, het ondersteunen van de kerkenraad op het gebied
van visie en beleid en in Waarder het geven van catechisatie aan de
jeugd.
Ik heb tijdens mijn studie, stages en in beide genoemde gemeenten veel
geleerd maar ook mogen ontdekken dat deze werkzaamheden mij na
aan het hart liggen.
Ik ben heel blij dat ik nu mag gaan werken in uw gemeente en ik hoop
van harte dat we een goede en gezegende tijd zullen hebben met elkaar.
Allen een hartelijke groet en graag tot ziens!
Gretha Bregman-Hoving
Even praktisch: Wanneer u zelf of een naaste een bezoekje wil, kunt u
contact opnemen met uw ouderling/contactpersoon of mij een mailtje
sturen: kerkelijkwerker@ziggo.nl (Gewoon doen hoor!)
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Erediensten
Zondag 6 september
10.00 uur:

Mw. K. Smit uit Baambrugge

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

Tjerk Gardenier – Jan Hofman
Tjerk Gardenier
John Peters
1e Evangelisatie
2e Kerk
Joop Sollman
Cees Pols
Bij het drukken van het kerkblad nog niet
bekend.
op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722

oppasdienst:

*****
Zondag 13 september
10.00 uur:

Ds. G.H. frederikze uit Harderwijk

ouderling van dienst:
mededelingen:
diaken + collectant:
collectes:

kostersdienst:
beamerdienst:
organist:
oppasdienst:

***viering heilig avondmaal***

Ale Gercama – Okker de Kok
Okker de Kok
Monique Klaver – Petra Bart
1e Diaconie
2e Kerk
3e Heilig Avondmaal ; Kerk in Actie;
gestrande vluchtelingen Lesbos.
Marcel Kaslander
Jurgen Bos
André Keessen
op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722
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*** maandag 31 augustus besluit de kerkenraad of de viering van
het Heilig Avondmaal zal worden gehouden. Ten tijde van het
drukken van het kerkblad is dit nog niet bekend.
Zondag 20 september
10.00 uur:

Proponent R.P. Hoogenboom uit Woerden

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

Okker de Kok – Linda Vervloed
Okker de Kok
Chris van den Heuvel
1e Diaconie
2e Kerk
Ad en Ria Noordam
Wim Vos
Barend Klaassen
op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722

*****
Zondag 27 september
10.00 uur:

Propodent mw. Joanne Vrijhof

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

Jan Hofman – Mattie Pols
Jan Hofman
Hilde Appel
1e Vredesweek; Kerk in Actie
2e Kerk
Krijn Vreeken
Cees Pols
André Keessen
op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722

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 Gretha Bregman-Hoving.
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt.
De pastoraal werker is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-51467494
Per mail is zij te bereiken onder kerkelijkwerker@ziggo.nl.
Woensdag is de vaste vrije dag van Gretha.
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 Gretha Bregman of één van de
andere wijkcoördinatoren.
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, 500061

Wij gedenken….
Jannetje Meeuwis-Hogeveen
Op 26 juli 2020 overleed Jannie Meeuwis. Zij werd 84 jaar en werd in
besloten kring begraven op 30 juli. Op de kaart lazen we het volgende
gedicht:
Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan…
Jannie was een vrouw die positief in het leven stond en kon genieten
van de kleine dingen. Een zorgzame (schoon)moeder en trotse oma die
gemist zal worden door Erik en Hanneke, Pauline en Ad en Jeroen en
Marlies en de kleinkinderen. Wij wensen hen sterkte en bidden dat zij
mogen ervaren dat er een God is die draagt.
Johannes Hoomoedt
Wij ontvingen bericht van overlijden van Johannes Hoomoedt in de
leeftijd van 95 jaar. Meneer Hoomoedt woonde ondanks zijn hoge
leeftijd tot de laatste dag van zijn leven nog zelfstandig aan de
Verremeer. Wij wensen zijn kinderen en familie sterkte en zegen toe.
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Meeleven
Wij leven mee met de familie Koese van de Leimuiderdijk 217. Dhr.
Jaap Koese overleed op zondag 23 augustus. Wij wensen Pleuni, de
kinderen en allen die Jaap zullen missen, sterkte en Gods troostende
nabijheid toe.
Mw. E. Eijckhoff- Visbeen, Loefzijde 12, werd enkele dagen
opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zij weer thuis in haar
vertrouwde omgeving om verder te herstellen. We bidden voor haar om
moed en kracht daarbij!
Dhr. Eikelenboom, Leimuiderdijk 22 mocht eveneens terugkeren naar
Rijsenhout. Na maanden van ziekenhuisverblijf en revalideren wordt
dit thuis voortgezet. Zijn vrouw en zoon helpen met de verzorging. Fijn
dat het zo met elkaar lukt. We wensen Jaap en Gré in deze moeilijke en
onzekere periode veel sterkte en de bescherming van de Allerhoogste.
In de bezoeken die ik in de nog korte periode dat ik werkzaam ben
bracht, heb ik velen ontmoet die worstelen met ziekte, zorgen en
verdriet. Ook u die niet hier met naam is genoemd wensen we kracht en
zegen vergezeld met oude woorden in nieuwe taal:
“Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Je hoeft geen angst te
hebben, want Ik ben jouw God. Ik zal je helpen, Ik zal je sterk maken.
Met mijn hulp zul je overwinnen.”
(Jesaja 41: 10 Bijbel in gewone taal)
Allen een goede maand gewenst en een warme groet!
Gretha Bregman-Hoving
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Van de Kerkenraad
De Kerkenraad heeft op maandag 17 augustus jl. vergaderd
• Opstarten kerkdiensten
De Kerkenraad heeft tijdens de vergadering besloten om ook na
de Startzondag op 30 augustus a.s., gemeenteleden de mogelijkheid te bieden de zondagsdiensten bij te wonen in ons
kerkgebouw. De Kerkenraad hoopt dat gemeenteleden elkaar zo
op veilige wijze weer kunnen treffen.
Om de diensten te kunnen laten verlopen conform de eisen van
het RIVM, zijn er maatregelen getroffen. Daardoor kunnen er
maximaal 100 personen aanwezig zijn. U kunt uzelf uiterlijk de
vrijdag voor de zondagsdienst opgeven bij Petra Bart
(petra@familiebart.nl). Er zal een overzicht met richtlijnen
beschikbaar komen, zodat we allen op een veilige manier kunnen
samenkomen.
Alle diensten blijven ook online beschikbaar. U kunt op de
vertrouwde wijze de diensten vanuit huis blijven volgen.
Dit alles is onder voorbehoud van de besluiten van het
RIVM. Bovenstaande kan veranderen als het RIVM daar
aanleiding toe geeft.
• Kom in beeld!
Geniet u ook zo van de digitale kerkdiensten? Door geleende
materialen van Gertjan van der Veen en AVISAT is het al enige
maanden mogelijk om online diensten, uitvaarten en
gebedsdiensten te verzorgen. Aangezien we voorlopig nog
online diensten zullen (moeten) verzorgen, is het tijd om het
tijdelijke materiaal, wat nu “houtje touwtje” aan elkaar
verbonden is, te vervangen door nieuwe en professionele
apparatuur. En hiervoor is geld nodig. De totale investering komt
uit op ca. € 12.500,00 inclusief BTW, verspreid over 3 jaar
(2020, 2021 en 2022).
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De investering voor 2020 bedraagt ca. € 5.000,00 inclusief BTW.
Omdat de financiën van onze kerk onder druk staan door het
missen van verhuurinkomsten en buffetinkomsten door de
coronacrisis, willen wij proberen om de benodigde investering
bij elkaar te krijgen door giften van onze gemeenteleden en door
middel van het houden van collecte(s). Wilt u ook uw steentje
aan dit doel bijdragen, maak u dan uw gift over op het
rekeningnummer NL09RABO0373727992 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Rijsenhout o.v.v. Kom in beeld!
Er zijn gemeenteleden die in 2016 obligaties hebben gekocht.
Het uitkeren van deze obligaties staat gepland vanaf 2022. Wilt
u uw obligatie(s) schenken aan nieuwe apparatuur voor de
onlinediensten, stuur dan een berichtje aan het College van
Kerkrentmeesters via kerkrentmeester@pknrijsenhout.nl.
Doet u mee?! Uw gift wordt heel erg gewaardeerd!
• Oproep: Gastheren/-vrouwen gevraagd
Vanaf zondag 6 september a.s. hopen we elkaar weer te mogen
treffen in onze kerk. Voor de diensten op zondag zijn we op zoek
naar gastheren of -vrouwen. Als gastheer of -vrouw staat u voor
de dienst begint bij de deuren van de kerkzaal om iedereen
welkom te heten, en om eventuele gasten wegwijs te maken.
Zodra de kerkdienst begint, kunt u plaatsnemen in de kerkzaal
zoals u gewend bent. We streven ernaar dat iedere gastheer of vrouw ongeveer eens per twee maanden “dienst” heeft.
Vindt u het leuk om zowel gemeenteleden als gasten een warm
welkom te bieden? Meld u dan aan bij de scriba
(scriba@pknrijsenhout.nl).
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• Beroepingscommissie is samengesteld
De Kerkenraad heeft vele voordrachten ontvangen voor de
beroepingscommissie en heeft uit deze voordrachten zorgvuldig
een beroepingscommissie samengesteld. Uitgangspunt hierin is
om de beroepingscommissie een weerspiegeling te laten zijn van
de gemeente waarin alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn.
De beroepingscommissie zal de opdracht van de Kerkenraad
krijgen om op basis van de eerder goedgekeurde profielschets
een predikant te zoeken.
Ondertussen hebben de voorgestelde leden van de beroepingscommissie toegezegd. De Kerkenraad is blij u te mogen
informeren dat de beroepingscommissie zal bestaan uit Ellise
Evers, Ale Gercama, Monique Klaver, Corné Timmer, Marian
van der Veen en Linda Vervloed.
• Bevestigingsdienst Marijke Gehrels
In het vorige kerkblad heeft de Kerkenraad u geïnformeerd dat
Marijke Gehrels een beroep heeft ontvangen van de Protestante
Gemeente te Tienhoven (Stichtse Vecht). Marijke heeft dit
beroep aangenomen. Wij willen Marijke van harte feliciteren en
wensen haar Gods zegen toe in haar werk!
Op 27 september a.s. zal Marijke bevestigd worden. U kunt deze
dienst online volgen via www.kerkdienstgemist.nl en dan zoeken
naar “Protestantse Gemeente Tienhoven”. De dienst zal
aanvangen om 09.45u. (Voor de digitale lezer:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/338-Protestantse-GemeenteTienhoven)
• Het Odensehuis start op donderdag
Na eerder al weer gestart te zijn op maandag, zal het Odensehuis
haar deuren vanaf 3 september a.s. ook op donderdag weer
openen. Wij wensen het Odensehuis Gods zegen toe met haar
activiteiten!
Namens de Kerkenraad, Marjolijn Honcoop, scriba
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Van het College van Kerkrentmeesters
Overzicht collecte-inkomsten via Bank
5-7-2020

Kerk in Actie Diaconaat

€ 290,00

12-7-2020

Kerk

€ 227,00

19-7-2020

Diaconie

€ 264,50

26-7-2020

Kerk

€ 242,50
Totaal

€ 1.024,00

Van de Diaconie
Tijdens mijn bezoekwerk als Diaconie heb ik enige tijd geleden een gift
van €50,00 mogen ontvangen met bestemming Diaconie. Hartelijk dank
hiervoor.
Jannie Verburg

Bloemengroeten maand augustus
Maandag 3 aug. Mevr. Gretha Bregman – Hoving (Pastoraal
werker)
Vrijdag 7 aug. Mevr. Wilma Pols
Vrijdag 14 aug. Detentiecentrum Schiphol
Mevr. Vermeij (Predikant)
Fam. H.G van den Heuvel - Bos
Vrijdag 21 aug. Dhr. D. Leenders
Fam. P. van Vuren - Hennink
Vrijdag 28 aug. Mevr. J.J.W. Verbeek - Boone
Dhr. A.J. Gercama
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)
Gebedsbijeenkomst : samen bidden voor het nieuwe seizoen
De schoolvakanties zijn weer achter de rug. Dat betekent dat ook het
kerkelijke seizoen weer gaat beginnen. Dit jaar is de ‘start’ wel extra
bijzonder, omdat vanwege het Coronavirus veel activiteiten langer
hebben stilgelegen dan we zouden willen.
Het kerkelijke leven uit een ‘intelligente lockdown’ laten herstarten
vraagt wijsheid, zorgvuldigheid en geduld. Ook zijn we er in de
afgelopen maanden bij bepaald dat we als mensen en als kerken
afhankelijk zijn van onze God.
Daarom houden we op donderdagavond 3 september om 19.30 uur
een gebedsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk (Werf 2, Rijsenhout).
De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en is onderdeel van een bredere
interkerkelijke gebedsweek in de Haarlemmermeer.
U en jij bent van harte welkom om mee te bidden. Om de avond veilig
te kunnen organiseren ontvangen we graag een aanmelding vooraf op
rinekeweij@gmail.com of 06-81543148.
Wil je wel graag meebidden, maar ben je donderdagavond verhinderd?
Neem ook dan contact op. We verwijzen je dan graag naar een
bijeenkomst op één van de andere dagen, elders in de Haarlemmermeer.
Via kerkdienst gemist kunt u deze gebedsbijeenkomst ook volgen.
Jaco Weij /KommIn
FILMCAFé
Vrijdag 25 September 19.30 uur
ONTMOETINGSKERK
Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta,
ver van huis. Hij overleeft verschillende uitdagingen waarna hij
geadopteerd wordt door een stel in Australië. 25 jaar later besluit hij
naar zijn verloren familie op zoek te gaan. Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal.
Ivm Corona graag uw naam aanmelden via filmcafe@pknrijsenhout.nl
of bel 06 51535056
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Kerk open - Bibliotheek
Op donderdag 10 en 24 september 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.

Kringenwerk
Gespreksgroep Doornse Levenskunst
Op dinsdagmiddag 22 september hoopt de gespreksgroep weer bij
elkaar te komen. We zorgen dat we voldoende afstand houden en hopen
dat we ondanks die afstand tot elkaar komen in het gesprek. We
behandelen hoofdstuk 16 van het boekje “Doornse Levenskunst”. Bent
u nog nooit geweest? Ik ook niet dus misschien een goed idee dat als u
het al eens van plan was nu aan te sluiten. U bent dan in ieder geval niet
de enige die voor het eerst komt. Hoe meer zielen….
Wanneer: 22 september 14.00 uur
Waar: Jeugdhonk Ontmoetingskerk
Informatie: Nely Achterberg 0297-320604
Graag tot ziens ! Gretha Bregman
Wijkcontactavond
Voor 24 september stond de jaarlijkse wijkcontactavond gepland. In het
consistorie hebben we met elkaar overlegd en besloten deze avond te
verschuiven naar de winter/voorjaar 2021. In afwachting van hoe de
maatregelen rondom het coronavirus zich ontwikkelen hopen we dan
(het liefst natuurlijk zonder 1,5 meter afstand) bij elkaar te komen.
Omdat het in deze periode best moeilijk is om contact met elkaar te
houden willen we een appgroep aanmaken met alle contactpersonen. Zo
kunnen we gemakkelijk en snel met elkaar communiceren. Als u mee
wil doen wilt u dan een appje met uw naam sturen naar mij, 0651467494 ? Als u niet mee wil of kan doen, bijvoorbeeld omdat u geen
smartphone heeft, belt of mailt u mij dan even, dan houden we met u
langs andere wegen contact.
Hartelijke groet, Gretha Bregman
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Bedankt…
Wij waren aangenaam verrast toen Wim Vos ons de bloemengroet
kwam brengen voor ons 25-jarig huwelijk. Daarnaast ontvingen wij
veel felicitaties, kaarten, attenties en bezoekjes. In deze corona-tijd
hebben we het helaas niet feestelijk kunnen vieren, maar het is des te
leuker om te ervaren dat gemeenteleden toch aan ons hebben gedacht.
Bedankt daarvoor!
Een hartelijke groet van Wim en Marjan Hoogterp
Ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijks jubileum hebben wij een
mooi boeket ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
Gea en Piet van Vuren
Verrast en blij waren we met het mooie boeket dat van de kerk hebben
mogen ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor.
Vriendelijke groet van Henk en Berty van den Heuvel

Verjaardagen in september
04-09-1945
06-09-1943
07-09-1939
10-09-1940
12-09-1945
13-09-1921
24-09-1943
02-10-1940
02-10-1941

Dhr. A. van den Bosch
Dhr. B.K. Aukes
Mevr. M.A. van den Heuvel – Bos
Mevr. F. Korte – Pols
Dhr. P. Suurd
Mevr. Vermaning – Vermaning-van Hes
Dhr. B.A.C. Beerman
Dhr. T. Dekker
Mevr. G.G.J. Leenders – van der Graaf

Huwelijksjubileum.
Op 15 september zijn Ronald en Anneke de Lange – Ravestijn 25 jaar
getrouwd. Onze hartelijke gelukswensen!
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Mutaties
Uitgeschreven:
Dhr. R.A. Leenders (2-9-1970),
Mw. A. Leenders-Itterzon (29-8-1970)
Dhr. D. Leenders (29-10-2002)
Dhr. R. Leenders (6-5-2005)
Mendelstraat 25, 1431 KL AALSMEER
Mw. I. van der Wilk - (18-5-1981), Lijzijde 10, 1435 NK
Dhr. M. Spaargaren - (21-9-1986), Bennebroekerweg 49, 1435 CG
Mw. A. van Zoomeren – (26-9-1990), Rijshornstraat 155, 1435 HH
Dhr. G.J. van der Veen – (15-4-1984), Rijshornplein 25, 1435 HE
Overleden:
Mw. J. Meeuwis-Hogeveen,
Aalsmeerderdijk 505, 1435 BP RIJSENHOUT
Geboortedatum: 16-10-1935
Overlijdensdatum: 26-7-2020
Dhr. J. Hoomoedt
Verremeer 60, 1435 NB
Geboortedatum: 25-5-1925
Overlijdensdatum: 15-8-2020

Agenda
Ma
Ma
Don
Don
Woe
Don
Don
Don

7 sep
7 sep
10 sep
10 sep
16 sep
17 sep
17 sep
24 sep

20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Kerkenraad
Kommin
Kerkelijk beraad.
Geloven in Rijsenhout.
College van Kerkrentmeesters
Consistorie
Voorbereiden FF zingen .
Contactavond Consistorie
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Vanuit de regio
Startactiviteit van de Raad van Kerken Hoofddorp: ‘Schoppenvrouw’ van
Ekaterina
Levental.
Vrijdag 4 september 20.00 uur Marktpleinkerk, Marktplein 96
Ekaterina Levental vertelt dit verhaal in een raamvertelling gebaseerd op
haar eigen jeugd. En op het leven van haar oma Dora Gorohovskaya, met wie ze
haar slaapkamer deelde. Deze oorlogsheldin werd op handen gedragen. In tijden
van nood wist zij hoe ze moest helpen. Maar thuis was ze een tiran met wie het
dagelijks leven een hel kon zijn. Die tegenstrijdigheid herkennen we, kracht en
onmacht, in het krampachtige gedrag achter gesloten deuren. Gedrag dat schril
afsteekt tegen het beeld dat de buitenwereld koestert. In die intimiteit zal
Ekaterina deze 5 vrouwen oproepen, hun kracht verklanken en hun onmacht
invoelbaar maken. Ze speelt en zingt in deze aangrijpende performance, begeleid
door prachtige muziekEkaterina Levental studeerde zang aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag en harp aan de conservatoria van Enschedé, Detmold
(Duitsland) en Rotterdam. Ze werkt als performer met diverse theater-, opera- en
dansgezelschappen, in binnen en buitenland. Daarnaast maakt ze deel uit van Duo
Bilitis, dat diverse internationale prijzen won.Wij kennen Ekaterina van haar
eerdere voorstellingen, o.a. in 2019 in De Lichtkring 'De Grens', over haar
vluchtverhaal en eerste jaren in Nederland.
De toegang is gratis, er is een
collecte aan de uitgang.
De procedure over aanmelding
www.kerkeninhoofddorp.nl

i.v.m.

corona

vindt

u

t.z.t.

Uitnodiging intrededienst Marijke Gehrels.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tienhoven nodigt u van
harte uit om online aan te sluiten op de dienst van bevestiging en intrede
van Marijke Gehrels als predikant van onze gemeente, D.V. op zondag
27 september om 10.00 uur in de Kerk, Laan van Niftarlake 62 in
Tienhoven. De bevestiging wordt geleid door ds. Arjan Berensen uit
Nieuw-Vennep. Fijn dat u deze dienst, ondanks de beperkingen door
COVID-19, toch met ons mee kunt vieren en live verbonden bent via
www.kerkdienstgemist.nl of via de rechtstreekse link op
www.kerktienhoven.nl.
Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tienhoven,
Harry Nieman preses  scriba@kerktienhoven.nl
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Bijbelrooster
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling
dinsdag

1 september

Exodus 30:11-16

Inkomens-onafhankelijke belasting

woensdag

2 september

Exodus 30:17-21

Wasvoorschrift

donderdag

3 september

Exodus 30:22-38

Geurig

vrijdag

4 september

Matteüs 17:24-27

Belastingformule

zaterdag

5 september

Matteüs 18:1-9

Groot en klein

zondag

6 september

Matteüs 18:10-20

Zoeken en redden

maandag

7 september

Matteüs 18:21-35

Vergeef van harte, niet uit berekening

dinsdag

8 september

Matteüs 19:1-9

Trouw

woensdag
donderdag

9 september
10 september

Matteüs 19:10-15

vrijdag

11 september

Matteüs 19:16-22
Matteüs 19:23-30

Kinderlijk eenvoudig?
Wil jij volmaakt zijn?
Durf rijk te worden

zaterdag

12 september

Exodus 31:1-18

Creativiteit

zondag

13 september

Exodus 32:1-14

Gaan voor goud ...

maandag

14 september

Exodus 32:15-35

Vernietigend

dinsdag

15 september

Exodus 33:1-11

De HEER trekt zich terug

woensdag

16 september

Exodus 33:12-23

God laat zich zien

donderdag

17 september

Exodus 34:1-18

Kopie

vrijdag

18 september

Exodus 34:19-35

Verbondsregels

zaterdag

19 september

Psalm 145

Loflied

zondag

20 september

Daniël 1:1-21

Gezond gedrag

maandag

21 september

Daniël 2:1-12

dinsdag

22 september

Daniël 2:13-23

Wie helpt de koning uit de droom?
Droom-oplossing

woensdag

23 september

Daniël 2:24-35

Tekst …

donderdag

24 september

Daniël 2:36-49

… en uitleg

vrijdag
zaterdag

25 september
26 september

Daniël 3:1-12
Daniël 3:13-23

Uitkomen voor je geloof
Laaiende woede

zondag

27 september

Daniël 3:24-30

Wie gaat voor jou door het vuur?

maandag

28 september

Daniël 3:31-4:14

Droomleven …

dinsdag

29 september

Daniël 4:15-24

… wordt nachtmerrie

woensdag

30 september

Daniël 4:25-34

Bij de beesten af
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