Uit het leven van de kerkelijk werker…
Wellicht kunt u zich nog
herinneren dat ik de vorige keer
schreef over het bewaren van een
Bijbeltekst in je hoofd, hart, op de
muur of in je agenda. Zodat je er
op andere momenten aan
herinnerd wordt en het je
bemoedigt. Hoewel ik vrij zeker
weet dat onze zoon het kerkblad van Rijsenhout niet leest kwam hij
vorige week met een Bijbeltekst op zijn bovenbeen thuis…
getatoeëerd…. Ja u leest het goed en ook mijn mond viel open van
verbazing en van schrik. Want een tatoeage is nou niet echt mijn ding
en het gaat er dus nooit meer af.
Inmiddels heb ik de tijd gehad om er over na te denken en er van bij te
komen. 1 Petrus 2 : 3 staat er boven zijn knie. “U hebt toch ondervonden
hoe goed de Heer voor u is? “
Een tekst die zeker in mijn studieperiode belangrijk voor mij is geweest.
Het gaat niet alleen om het beredeneren van de Bijbelse woorden maar
ook om de ervaring dat die woorden zeggenschap hebben in je leven.
Een tekst die me zeer dierbaar is en nu dus meegaat op een lijf.
Er schoot een andere tekst door mijn hoofd: “Van geslacht op geslacht
verhalen zij van U”…
En opeens zag ik het voor me: Een zoon als vader, die aan zijn zoon die
net kan lezen vertelt waar die letters en cijfers voor staan. Een zoon als
opa die op het strand zijn kleindochter verhaalt van dat eeuwenoude
boek waar verhalen en teksten zijn te vinden over een leven met God.
Ik zie het voor me en hoop dat naast die tatoeage de ervaring er zal zijn
dat dat leven met God een goed leven is.
Het gaat er nooit meer af, misschien maar goed ook!
Gretha Bregman
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Erediensten
Voor de komende tijd blijven de volgende regels gelden:

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten
U dient zich uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagsdienst
op te geven voor het aanwezig zijn van een kerkdienst.
petra@familiebart.nl of via  345 693
Houd 1,5 meter afstand
Desinfecteer uw handen
Gebruik een mondkapje wanneer u zich door het gebouw begeeft. U kunt
uw mondkapje afdoen als u (weer) zit.
Neem uw jas mee en hang deze over de stoel die u toegewezen krijgt.
Blijf daar zitten totdat u weer uitgenodigd wordt de kerk te verlaten.
Het (invaliden)toilet mag alleen gebruikt worden in uiterste nood of
om medische redenen
Na afloop van de dienst wordt er aan de deur 1 collecte gehouden.
Er staat een schaal bij de uitgang. Hier kunt u uw gift in doen.
De diensten en activiteiten die in dit kerkblad zijn vermeld zijn allen
onder voorbehoud. Check bij contactpersonen van de activiteiten of het
doorgaat. Of check het laatste nieuws op www.pknrijsenhout.nl

Zondag 1 november
Bevestiging ambtsdragers/ afscheid ambtsdragers
10.00 uur:

Ds. John Vrijhof

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

Jan Hofman – Mattie Pols
Jan Hofman
Hilde Appel
Najaarszending
Ben Aukes
Gertjan v/d Veen en Cees Pols
André Keessen
op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722
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Zondag 8 november
10.00 uur:

Dankdag gewas en arbeid.

Proponent A.J.R. Treur

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

Marjolijn Honcoop – Linda Vervloed
Marjolijn Honcoop
John Peters
Dankstond
Krijn Vreeken
Jurrian Bos en Gertjan v/d Veen
André Keessen
op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722

*****
Zondag 15 november
10.00 uur:

Ds. J van Propering

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

Jan Hofman – Jannie Verburg
Jan Hofman
Petra Bart – Monique Klaver
Kerk
Joop Sollman
Wim Vos en Gertjan v/d Veen
André Keessen
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Zondag 22 november
10.00 uur:

eeuwigheidzondag

Mw. Gretha Bregman- Hoving

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

Ale Gercama – Marry de Kok
Ale Gercama
Chris v/d Heuvel
Diaconie
Mathijs & Ellise Evers
Cees Pols en Gertjan v/d Veen
André Keessen
op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722

*****
1e advent en doopdienst

Zondag 29 november
10.00 uur:

Ds. Gert v/d Meeberg

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

Wim Vos – Ale Gercama
Wim Vos
Hilde Appel
FF zingen
Ad & Ria Noordam
Robin Paul Bakker en Gertjan v/d Veen
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 Marjolein Honcoop,  06-10347622 of aan Agnes
Kaslander,  500080. kerkblad.rijsenhout@gmail.com
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Bij de diensten
Begin dit jaar werd de doop aangevraagd
door Birgit en Eric Raadschelders-Vos, voor
hun dochtertje Evi Yulia, geboren op 25
oktober 2019 (Zeilhof 35). De kerkenraad
was en is daar verheugd over. Helaas moest
de doop van Evi op 1e Paasdag uitgesteld worden door de maatregelen
rond het Covid-19 virus.
We hopen met de familie dat de doop van de
inmiddels 1-jarige Evi nu kan plaatshebben op de 1e
zondag van Advent, 29 november 2020. Onze
consulent, ds. Gert van de Meeberg, zal deze dienst
leiden.
Een feestelijke dienst voor familie èn gemeente. In
het sacrament van de doop zien we dat God de bron
is waaruit wij putten. Een bron die er altijd is en was.
Zijn liefde gaat voor ons uit en zegt ons : “Ik zal jou met mijn liefde
omgeven. Ik zal jou dragen heel je leven”.
Het is goed elkaar daar aan te herinneren en wat mooi is het als we dat
teken van de doop als gemeente (online) meemaken.
We bidden dat Evi mag opgroeien tot vreugde van velen en dat zij zich
door God gekend mag weten. We wensen Birgit en Eric en de
grootouders de 29e een feestelijke, onvergetelijke dag toe!
Namens het consistorie, Gretha Bregman
NB U zult begrijpen dat bij het aanmelden voor deze feestelijke dienst
de familie van dopelinge Evi voorrang krijgt.
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Wij gedenken…
Op zondag 22 november is het de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Op deze zondag,
Eeuwigheidszondag,
gedenken
wij
onze
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn
overleden.
Dit jaar gedenken wij in liefde en noemen wij in
de ochtenddienst de namen van :

Arie Borst

geboren 24-04-1937 overleden 24-02-2020

Bernardus Lanser

geboren 01-06-1936 overleden 17-04-2020

Hilletje Pols-Pols

geboren 29-01-1928 overleden 17-05-2020

Jannetje Meeuwis-Hogeveen geboren 16-10-1935 overleden 26-07-2020

Johannes Hoomoedt

geboren 25-05-1925 overleden 14-08-2020

Jacob Georg Koese

geboren 23-05-1941 overleden 23-08-2020

Eelke Anna Gercama geboren 18-09-1972 overleden 01-09-2020
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De families van de overledenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging
voor deze morgendienst. Door de maatregelen rond het coronavirus
gaan we ervan uit dat alleen zij aanwezig kunnen zijn in deze dienst.
Mocht het zo zijn dat er nog enkele plaatsen over zijn dan zullen wij u
in de week voor 22 november daarover berichten.
In de dienst wil Marian van der Veen een gedicht voordragen, zal Ingrid
Schoenmaker zorgen voor het liturgisch bloemstuk en Wilma Pols de
kaarsen aansteken. André Keessen zorgt voor de muziek en ik hoop zelf
deze dienst te leiden.
Cees Pols en Gertjan van der Veen zorgen ervoor dat een ieder de dienst
via de techniek door beeld en geluid thuis kan volgen.
Om ook anderen gelegenheid te geven op deze dag een geliefde in de
kerk te gedenken is de kerk deze zondag 22 november geopend van
12.00 tot 14.00 uur. Er is een gedachtenisloop waarbij u de naam van
uw geliefde op een glazen plaat kunt schrijven, een gebedsintentie kunt
achterlaten, een kaars kunt aansteken en een witte roos kunt meenemen.
Het is een doorloop met een eenrichtingsroute waarvoor u zich niet
hoeft aan te melden maar bij binnenkomst moet u zich wel registreren.
Ook is het dragen van een mondkapje verplicht.
Hoewel we elkaar op deze dag graag anders hadden willen ontmoeten
hopen we dat op deze manier de kerk toch een plek van gedenken en
troost zal zijn voor u.
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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
Pols 06 16570061 en Mattie Pols  06 48085787 (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

Meeleven
Dhr. Leen Koolhaas (Henninkstraat 4) onderging een operatie aan zijn
knie. We wensen hem en zijn vrouw voorspoed op de weg naar herstel
en Gods zegen.
Mw. Ellen van Dijk- de Winter (Verremeer 94) kampt al langere tijd
met wondroos waarbij soms een ziekenhuisopname onvermijdelijk is.
We bidden voor haar en Anton om nieuwe kracht en wensen hen sterkte.
Mw. Hannie Roodenburg-Millenaar (Rijshornstraat 75) heeft nog
steeds te maken met de gevolgen van een open wond en beenbreuk.
Omdat het been niet belast mag worden is zij gebonden aan huis en
afhankelijk van hulp. Gelukkig zijn haar man en dochters “stand-by”.
We wensen haar beterschap, moed en geduld.
Onder u, niet bij naam genoemd, zijn er die wachten op onderzoeken en
uitslagen. Ook hen wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe,
In deze herfstperiode waarin we moeten leven met beperkende
maatregelen is het voor velen “afzien”. We vertoeven veel binnenshuis
en het onderhouden van contacten is op de manier waarop we zouden
willen veelal niet mogelijk.
Gelukkig hebben we in deze tijd wel de beschikking over de telefoon,
mail en post. Ik hoor bij het bezoeken van de ouderen in onze gemeente
dat het fijn is als er een kaartje, berichtje of telefoontje komt. Ook voor
anderen die bijvoorbeeld alleen door het leven gaan geldt hetzelfde.
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Hierbij de aanmoediging om elkaar op die manier te (be)zoeken het doet
de ander maar vaak ook jezelf heel goed!
Als start geef ik u graag de adressen van gemeenteleden die in
verzorgingshuizen wonen:
Dhr. G. Binnekade, Burg. Pabstlaan 260, 2131 XW Hoofddorp
Mw. A. van Dam-Piet, Molenpad2/247, 1431BZ Aalsmeer
Dhr. J. Delville, Clematisstraat 16, 1431SE Aalsmeer
Dhr. C. Langhout, Clematisstraat 16, 1431SE Aalsmeer
Mw. M.Offerman-Beckeringh, Remmersteinpark 3, 2151 KE NieuwVennep
Mw. A. Reurekas-Verhoeven, Molenpad2/210,1431 BZ Aalsmeer
Mw. G. Vermaning- van Hes, Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer
Mw. N. Wolleswinkel-Kersbergen, Helmlaan 10, 2015 LE Haarlem
Allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving
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Van de Kerkenraad
VANUIT DE KERKENRAAD
Het Moderamen heeft op 5 oktober j.l. vergaderd:
• Corona-team
Het Moderamen heeft een corona-team samengesteld, welke
vragen beantwoordt en beslissingen neemt over de acties om het
coronavirus te beperken. Het corona-team bestaat uit John Peters
(Kerkenraad), Wim Vos (College van Kerkrentmeesters), Ben
Aukes en Marjolijn Honcoop.
• Aangescherpte maatregelen kerk
De Kerkenraad heeft de corona-maatregelen in en rondom de
kerk aangescherpt, en hoopt op uw medewerking. Per direct is
het verplicht om u uiterlijk vrijdagavond op te geven voor de
dienst op zondag. Er kunnen maximaal 30 personen aanwezig
zijn. Ook vraagt de Kerkenraad alle aanwezigen om een
mondkapje te dragen wanneer u zich door de kerk beweegt,
bijvoorbeeld bij binnenkomen en bij verlaten van de kerk.
• Aanmelden voor bijzondere diensten
In november zullen er drie bijzondere diensten plaatsvinden: de
bevestiging van nieuwe ambtsdragers (1 november),
Eeuwigheidszondag (22 november) en de doop van Evi Yulia
Raadschelders (29 november). In verband met de huidige
coronamaatregelen, heeft de Kerkenraad besloten dat familie
voorrang krijgt bij deze diensten. Ook als u geen familie bent,
kunt u zich aanmelden voor deze diensten bij Petra Bart; zij zal u
tijdig laten weten indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn.
• Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Op zondag 1 november a.s. zullen we afscheid nemen van twee
ambtsdragers: Tjerk Gardenier als voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters en Linda Vervloed als scriba. Tijdens deze
dienst zullen de opvolgers van Tjerk en Linda bevestigd worden:
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Wim Vos zal de taak van voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters overnemen en Marjolijn Honcoop zal de taak
van scriba overnemen. Marjolijn zal tijdens deze dienst ook
belijdenis doen.
Tevens zal er tijdens deze dienst een zegen gevraagd worden voor
het werk wat Gretha Bregman-Hoving. Ria Noordam, Caroline
Timmer en Wim Timmer zullen een gelofte van geheimhouding
afleggen voor het werk wat zij verrichten binnen het College van
Kerkrentmeesters.
Ds. John Vrijhof zal deze dienst voorgaan. De dienst start om
10.00 uur. We hopen, ondanks de beperkingen, er een feestelijke
dienst van te maken!
• Doop Evi Yulia Raadschelders
Op 25 oktober 2019 is Evi Yulia Raadschelders geboren, dochter
van Birgit Vos-Raadschelders en Eric Raadschelders. Zij hebben
een verzoek ingediend om Evi te laten dopen en de Kerkenraad
heeft hiermee ingestemd. Waar de doopdienst eerder uitgesteld
moest worden door corona, hopen Birgit en Eric Evi op 29
november a.s. te mogen dopen.
Namens de Kerkenraad,
Marjolijn Honcoop, scriba
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Van het College van Kerkrentmeesters
Beste Gemeenteleden,
Even een lichtpuntje in deze toch donkere en sombere
tijden.
Ons zonnepanelen pakket levert boven verwachting
veel schone energie. Na 5 maanden is er inmiddels
ruim 16.000 kWh opgewekt, waarmee we al ruim
2.750 euro energiekosten hebben bespaard. Met een
jaarverbruik van 19.000 kWh zullen we ruimschoots onze eigen
verbruik opwekken. Met de kanttekening dat in dit Corona jaar het
verbruik iets hoger zal liggen i.v.m. het vele gebruik van de
ventilatiesystemen.
De verwachte jaaropbrengst van het zonnepanelenpakket zal zo rond de
26.000 kWh liggen. We houden naar schatting dan ongeveer 7000 kWh
over, dit is bijna genoeg om gratis de kerk d.m.v. warmtepomp te
verwarmen en/of te koelen. Misschien een idee voor na de Coronatijd?
Dit stukje heb ik geschreven na aanleiding van de mooie kerkdienst van
4 oktober j.l. met als thema “Dier en Natuur”
Namens Energie werkgroep
Chris van den Heuvel
Beste Gemeenteleden,
Nog steeds wordt er geld overgemaakt op onze oude Rabo
rekening.
Zoals U weet willen wij deze binnen kort gaan op zeggen
en verder gaan met de nieuwe Rabo rekening via SKG.
Dus verzoek ik U om uw automatische overboekingen te controleren op
het juiste bank nummer voor de kerk en dit moet zijn :
NL09RABO0373727992 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Rijsenhout.
Bij voorbaat dank,
De Penningmeester.
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Overzicht inkomsten collectes
6-9-2020
13-9-2020
20-9-2020
27-9-2020
4-10-2020

Bank
Evangelisatie
€ 119,50
Kerk in Actie Lesbos
€ 348,75
Diaconie
€ 141,50
Kerk in Actie Vredesweek € 149,50
Kerk en Israel
€ 104,50
Totaal

Schaal
€ 89,40
€ 98,50
€ 110,50
€ 132,80
€ 115,00

Totaal
€
208,90
€
447,25
€
252,00
€
282,30
€
219,50
€ 1.409,95

Dankdag voor gewas en arbeid 2020
We leven in een moeilijke tijd vol onzekerheid. Met wereldwijd al 40
miljoen Corona-besmettingen maken we ons zorgen over onze
gezondheid, over de werkdruk in de zorg, over de gevolgen op lange
termijn.
Gelukkig is er ook reden om dankbaar te zijn. Voor de gewassen, die
onze boeren konden oogsten en waarmee we ons kunnen voeden. En
we mogen dankbaar zijn voor het werk dat we kunnen verzetten om te
voorzien in onze levensbehoeften.
Om onze dankbaarheid te delen en te vieren, houden we op zondag 8
november een dankdienst van Woord en Gebed, en wij bevelen de
dankdagcollecte van harte bij u aan. Omdat hier maar een beperkt aantal
mensen bij aanwezig kan zijn, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Petra
Bart, Email: Petra@familiebart.nl of tel. 06-51401218
Wij steunen de Voedselbank!
In dit moeilijke Corona-jaar zijn steeds meer mensen aangewezen op de
Voedselbank. Daarom zullen wij de helft van de dankdagcollecteopbrengst gebruiken om de Voedselbank te steunen. Laten we onze
dankbaarheid delen met wie het hard nodig hebben!
U kunt uw gift voor de dankdagcollecte ook overmaken op
bankrekeningnummer NL 65 RABO 0324563795 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Rijsenhout onder vermelding van “Dankdag 2020”.
Bedankt voor uw gift,
hartelijke groet van Tjerk Gardenier,
voorzitter College van Kerkrentmeesters
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Van de Diaconie
Bloemengroeten in de maand oktober.
Zondag 4 okt.

Zondag 11 okt.

Zondag 18 okt.
Zondag 25 okt.

Fam. A.J. Gercama – Broekhuis
Fam. A. van der Maarl – Roos
Fam. J. van der Maarl – Brussen
Mevr. A. Griekspoor – Witmus
Mevr. M. Millenaar
Dhr. D. Meijer
Fam. H.G. van den Heuvel - Bos
Fam. N.P. van Kooten – van den Bosch
Mevr. G.C. Verwoert – Groenewoud
Fam. H.N. Wolleswinkel – Kersbergen
Mevr. Marijke Gehrels

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)
Kerk open - Bibliotheek
Op donderdag 5 en 11 november 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.
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Film filmcafé
“Sorry we missed you”
Vrijdag 30 oktober 19.30 uur
Ontmoetingskerk, Rijsenhout
Ricky (Kris Hitchen) en Abby (Debbie Honeywood) wonen met hun
kinderen, hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in
Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen.
Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw
verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun
financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin,
besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als
eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk
torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een
betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het
gezin.
I.v.m. Corona graag uw naam aanmelden via filmcafe@pknrijsenhout.nl
of bel 06 51535056
Het kominn team
Film filmcafé
“FORREST GUMP”
Vrijdag 27 november 19.30 uur
Ontmoetingskerk, Rijsenhout
De film vertelt het verhaal van de simpele Forrest Gump (Tom Hanks). Zijn
lage IQ weerhoudt hem er niet van om een grote rol te spelen bij diverse
belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Zo zien we hem
in Vietnam vechten, Elvis en JFK ontmoeten, enzovoorts. Tussen deze
gebeurtenissen door komt hij eens in de zoveel jaar zijn grote liefde Jenny
(Robin Wright) tegen.
I.v.m. Corona graag vooraf aanmelden: filmcafe@pknrijsenhout.nl, of
T: 06-51535056
Het kominn team
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Top2000 online Kerkdienst zondag 27 december a.s.

Na het grote succes van de afgelopen 2 jaar organiseren we ook dit jaar
weer de Top2000-kerkdienst!
De Top2000 staat boordevol mooie nummers over liefde, hoop en
verdriet. Je eerste kus? De openingsdans tijdens je bruiloft? Een
begrafenis? Elke keer als je dat lied hoort denk je weer even terug aan
toen.
Dit jaar is alles anders door Corona en omdat wij op dit moment niet
weten hoe de situatie eind december is, hebben wij besloten om dit jaar
een onlinedienst te houden op zondag 27 december van 15.00 uur tot
17.00 uur. Dus lekker uitbuiken na de kerstdagen en dan ’s middags
lekker op de bank (of in bed) kijken naar de Top2000 dienst.
Dit jaar dus helaas een Top2000 dienst zonder publiek…….Maar we
hebben wel uw/jullie input nodig!
Heeft u/jij een nummer wat verbonden is met een gebeurtenis in uw of
jouw leven en wilt u/jij dat delen in de Top2000 dienst? Laat het ons
dan uiterlijk vrijdag 27 november a.s. weten op het e-mailadres
top2000@pknrijsenhout.nl! Uit de aanmeldingen selecteren wij een
aantal nummers en zullen wij het verhaal achter of bij de nummers door
middel van een filmpje bij uw/jouw thuis of op locatie komen filmen.
De verhalen met de bijbehorende nummers zullen dan worden
afgespeeld tijdens de online dienst.

16

Oliebollen
Daarnaast mogen natuurlijk ook de oliebollen van
Bakkerij Van Leeuwen niet ontbreken! Wilt u tijdens
de Top2000 dienst weer genieten van een oliebol, laat
ons dan uiterlijk 4 december a.s. weten met hoeveel
personen u/jij gaat kijken en wij zorgen voor 1 oliebol per persoon! De
oliebollen kunnen in de kerk worden opgehaald op een door ons
opgegeven tijdslot. Bestellingen kunnen worden doorgegeven op
top2000@pknrijsenhout.nl!
Collecte

Bij het afhalen van de oliebollen vindt u
ook de inmiddels bekende collecteschaal.
Als Top2000 organisatie hebben wij dit
jaar gekozen om de opbrengst van de
collecte te schenken aan huisarts Jacobine
van der Dussen die zich hard maakt om
eenzaamheid voor jong en oud in
Rijsenhout tegen te gaan vooral nu in deze
Coronatijd! Mogen wij op uw gift
rekenen? Overmaken mag ook op het
rekeningnummer NL09RABO0373727992 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Rijsenhout o.v.v. Top2000 dienst/Jacobine van der Dussen.
Wij kijken weer heel erg uit naar deze dienst en hopen er samen met
u/jullie weer iets moois van te maken!
Gertjan, Huub, Hilde, Corné, Marian,
André, Cees, Mattie en Linda
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Kringenwerk
Doornse levenskunst kring
De volgende bijeenkomst van de Doornse Levenskunstkring staat
gepland op 3 november. We komen samen in de kerk om 14.00 uur en
ronden om 15.30 uur af. We gaan met elkaar in gesprek over het
onderwerp “Geloofsgemeenschap” aan de hand van hoofdstuk 18 van
het boekje. Wilt u ook een keer meepraten en meeluisteren? We zien uit
naar uw komst!
Gretha Bregman
*****
Bijbeluur Rozenburg
Maandag 9 november a.s. hopen we weer bijeen te komen om 14.00 uur
in de Ontmoetingskerk. Het thema is dan “Geduld is….” We lezen
hierbij Psalm 89. Nel Timmer doet de voorbereiding. Het
krantenknipsel wordt meegenomen door Gerrie Bax.
Elsa Sluijs

*****
Handwerken
Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met
anderen doen. Iedereen is welkom met eigen brei/haakwerk, patchwork
of andere hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het
mee! Eén keer per maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is
het zeker zo fijn mensen te ontmoeten die we nog nooit eerder
gesproken hebben. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom!
Deze maand is het handwerken op woensdag 4 november in Het
Lichtbaken. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.
Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs 0297 – 320323
of bij Gre Tuinstra0297 – 331545.
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Bedankt…
Verjaardagsbusje
Na jaren met het verjaardagsbusje rond te zijn gegaan in haar eigen
wijkje, neemt Alie van Tol afscheid van het team. Bij dezen willen we
haar bedanken voor alle kaartjes die ze in de loop der tijd bij onze
jarigen heeft thuisbezorgd en het bedrag dat ze daarmee heeft
opgehaald. Het ga je goed Alie, heel veel dank!
*****
Hartelijk dank voor het mooie bouquet bloemen wat ik van onze
gemeente kreeg voor mijn verjaardag.
Mw. C. Visser – v. Vliet
*****
Lieve Mensen,
Enige tijd geleden kregen wij een mooi boeket uitgereikt door Wilma
Vos, waarvoor dank. Bij ons gaat verder alles redelijk goed. Wel missen
wij het zien van onze zusters en broeders. Wij vinden het heel bijzonder
dat er zoveel mensen in de gemeente zijn, die het kerkelijk leven en de
liturgie doen voortgaan en in stand houden. Wij luisteren zondags naar
de dienst.
Hartelijke groet, Wil en Cees de Graaff.
*****
Wat een verrassing toen Teun en Nel Sprangers met een mooi boeket
bloemen als troost kwamen brengen namens de kerk voor het overlijden
van mijn man Jaap. Hartelijk dank daarvoor.
Een groet van Pleunie Koese.

19

Verjaardagen in november
01-11-1938
03-11-1938
06-11-1939
11-11-1929
14-11-1940
21-11-1927
23-11-1941
25-11-1930
02-12-1940
02-12-1940

Mevr. B.C. Eikelenboom – Wiebes
Mevr. J.J. Roodenburg – Schering
Dhr. A.A. Oudekerk
Mevr. N. van Tilborg – van Tol
Dhr. G. Binnekade
Mevr. J.H. Koolhaas – Pols
Mevr. J.M. Terlouw – Mohlen
Dhr. N. de Jong
Mevr. G. Bax – Timmer
Dhr. H.G. Paar

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en
bekenden en voor de toekomst Gods zegen toe.
Namens de diaconie,
Monique Klaver  500061
Huwelijksjubilea in de maand november
Op 3 november a.s. zijn de heer en mevrouw Griffioen
– Sluijmer,
60 jaar getrouwd.
Op 10 november a.s. zijn de heer en mevrouw Dekker
– van Luling, 55 jaar getrouwd.
Op 26 november a.s. zijn de heer en mevrouw Thuis – Offerman,
50 jaar getrouwd.
Onze hartelijke gelukwensen!!!

Agenda
Ma
Ma
Don
ma

2 nov.
16 nov
19 nov
30 nov

19.30 uur Kommin
20.00 uur Moderramen
FF zingen
20.00 uur Kerkenraad
20

Wijs: Uit vuur en ijzer

Zo’n anderhallef jaar gelee ,
Kwam jij met dominee Vrijhof mee
Een kennismaking met diner
Zo leerden wij Vegan eten
Jij kei in het pastoraat
Stond mensen bij met Woord en daad
Zoals jij in ’t leven staat
Dat zullen wij niet vergeten
Gods liefde delen is je
werk
Op woensdag bidden in de kerk
Bezinning, rust, dat maakt je sterk
Die kerkdeur moet toch open
Zo kwam er gelegenheid
Te zoeken naar saamhorigheid
Ondanks de Corona tijd
Moeten we blijven hopen
Jij was er steeds In lief en leed,
bij alle bezoeken die je deed
dat Rijsenhout jou niet vergeet!
Jij gaat nu dus naar Tienhoven
om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
elkaar tot een vriend te zijn
die zegen komt van boven
Bedankt… namens het consistorie (Ans, Jan, Gretha, Mattie en Cees)
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Vanuit de regio
Herdenkingsmoment 2 november door het Spaarne Gasthuis
Het Spaarne Gasthuis staat op 2 november stil bij wie ons ontvallen zijn
middels een herdenkingsvideo met muziek, een gedicht en een klein
ritueel. Zo worden overleden patiënten, medewerkers en ieder die we
missen in ons persoonlijk leven herdacht.
Dit jaar staat alle afscheid-nemen in de schaduw van corona. Niet alleen
omdat mensen daaraan zijn gestorven, maar omdat élk afscheid extra
zwaar is geweest vanwege de noodzakelijke beperkingen.
Het Spaarne Gasthuis nodigt je uit om op 2 november a.s. samen een
moment stil te staan en een kaarsje te branden om de dierbaren op
speciale wijze te herdenken.
Vanaf 2 november is de herdenkingsvideo (7 minuten) te bezien en te
beluisteren
via
Spaarnegasthuis.nl
of
social
media.
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Seminar door ds. Henk Poot in Aalsmeer over “Het beloofde land”.
Op maandag 16 november is er in Aalsmeer de eerste studieavond in
een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan
de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Het beloofde Land.
De andere avonden zijn op maandag 23 november, thema: De Beloofde
Koning, en op maandag 30 november, thema: De Beloofde
Toekomst. De bijeenkomsten vinden plaats in Wijkgebouw Irene (naast
de Dorpskerk) Kanaalstraat 12-14 in Aalsmeer. De aanvang is om 20.00
uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en
kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten
worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl of
033-2458824.
Het Beloofde Land
Als God met Abram begint aan de geboorte van een nieuw volk, dan
brengt Hij hem naar Kanaän. Waarom doet Hij dat? Wat is er zo
bijzonder aan dat land? En waarom is het ook vandaag nog een van de
meest omstreden gebieden op aarde? Daarover spreekt ds. Henk Poot
in Aalsmeer op de eerste avond van een seminaar van drie.
Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël.
Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn
naam staan. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een
veelgevraagd spreker.
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Bijbelrooster
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

zondag
maandag
dinsdag

1 november
2 november
3 november

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

4 november
5 november
6 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november

donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

25 november
26 november
27 november
28 november

zondag
maandag

29 november
30 november

Allerheiligen
Psalm 24
Matteüs 22:34-46
Matteüs 23:1-12
Dankdag
Psalm 67
Matteüs 23:13-24
Matteüs 23:25-39
Daniël 7:1-14
Daniël 7:15-28
Daniël 8:1-14
Daniël 8:15-27
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-44
Daniël 9:1-14
Daniël 9:15-27
Daniël 10:1-11
Daniël 10:12-11:2a
Daniël 11:2b-12
Daniël 11:13-24
Daniël 11:25-35
Daniël 11:36-45
Daniël 12:1-4
Daniël 12:5-13
Psalm 97
Matteüs 24:45-25:13
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Jesaja 1:1-9
1e zondag Advent
Jesaja 1:10-20
Jesaja 1:21-31

24

Koninklijke intocht
Kernvragen
Wel hun woorden, niet hun daden
Volkenbond
Schijnheiligheid
Onwil
Een blik in de hemel
Hogere dierkunde
De ram en de bok
Uitleg van Gabriël
Zware tijden
Iedereen zal de Mensenzoon
(h)erkennen.
Laat je niet overvallen, maar verrassen
Verootmoediging
Nog zeventig weken
Indrukwekkend
Krachten
Opgaan, blinken en verzinken
De een na de ander
Heilig verbond bedreigd
Zelfoverschatting
Geheimhouding
Eindtijd
Hemeltaal
Wees goed voorbereid: controleer je
oliepeil
De volle honderd procent
Christelijk sociaal
Verlaten en verlaten worden
Het gaat om je hart!
Zuivering

Bericht vanuit de redactie.
Maandelijks proberen wij voor u als gemeente het kerkblad zo optimaal
mogelijk samen te stellen. In deze tijd van Corona proberen wij ook de
informatie zo actueel mogelijk te vermelden. Helaas is dit niet altijd
mogelijk door de steeds veranderende maatregelen. Daarom adviseren
wij u om altijd de website van de kerk; www.pknrijsenhout.nl of de
contactpersoon van een activiteit te benaderen of activiteiten doorgang
vinden.
Wat doet u in Coronatijd?
De afgelopen maanden heeft op iedereen zijn weerslag gehad. Een ieder
kan dat naar zijn eigen situatie wel invullen. Maar misschien heeft u in
deze tijd wel een nieuwe hobby gekregen of een mooie invulling
gegeven aan het dagelijkse leven in Coronatijd.
Wij zoeken mensen die dit met ons willen delen in het kerkblad voor de
nieuwe rubriek: “ De andere kant van Corona.”
Wilt u/ jij dit met ons delen?
• Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag
in een bijlage van een Word-document in het lettertype Times
New Roman, pt. 16.
• Maak het niet langer dan één kantje van een A4.
• Wanneer u niet over een computer beschikt, mag u/jij dit ook
inleveren bij Corine Pruissen, Aldert van der Zwaardhof 32, of bij
Agnes Kaslander, Koeteburg 22.

Corine Pruissen en Agnes Kaslander
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Puzzel van de maand november.
Deze maand kunt u meedoen aan de puzzel van de maand. De oplossing
kunt u mailen naar kerkblad.rijsenhout@gmail.com o.v.v. oplossing
puzzel november. U kunt de oplossing ook inleveren bij Corine
Pruissen, A. van der Zwaardhof 32 of bij Agnes Kaslander, Koeteburg
22. De winnaar wordt in het volgende nummer bekendgemaakt.
Insturen kan tot uiterlijk; 25 november.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte.
Op welke manier kun je energie opwekken?
Welke profeet mocht niet trouwen van de Heer?
Laatste woord in de Bijbel
Wie schreef het boek Openbaringen?
Periode voor Kerst.
Uit welk Bijbelboek wordt er volgens het Bijbelrooster op 24
november gelezen?
9. Collectedoel dankdag voor gewas en arbeid op 8 november.
10.
Bij wie kunt u zich aanmelden om bij een eredienst aanwezig
te zijn?
11.
Naam van het thema van het seminar door ds. Henk Poot.
12.
Voornaam van de scriba van onze gemeente
13.
Welke activiteit is er op 4 november in het Lichtbaken?
14.
Welk ziekenhuis zet op 2 november een herdenkingsvideo
online?
15.
Welke achternaam heeft de dopeling van 29 november a.s.
16.
Welke geleding binnen de kerk beheerd de financiën?
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1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
De letters in de lichtgrijze blokjes vormen samen de oplossing.

1

2

3

4

5

6

11

12

13

14

15

16
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7

8

9

10

Informatiepagina
Komende kerkbladen
Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste
inleverdatum. Dit is in de regel, de laatste vrijdag van de maand. De
publicatiedatum is de eerste dinsdag van de maand.
Kerkblad:

Kopij inleveren:

Publicatiedatum:

December 2020 Vrijdag 27
november

Dinsdag 1 december

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een
bijlage van een Word-document in het lettertype Times New Roman,
pt. 16.
Email-adres: kerkblad.rijsenhout@gmail.com
of bij
- Agnes Kaslander, Koeteburg 22 0297-500080
- Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, 06-30180989.

Vriendendienst
Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een
beroep doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus
Vervloed, Rijshornstraat 131  0297-320560.

Kerkblad OnLine
www.pknrijsenhout.nl

E-mailadres jeugdwerk:
jeugdwerkrijsenhout@gmail.com

de Redactie
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