NIEUWSBRIEF

Aan het einde van het jaar…
We staan voor de wisseling van een jaar. Het is voor velen een moment om terug
te kijken. Wat is er veel gebeurd in het afgelopen jaar en wat is onze wereld en
zijn onze levens veranderd. Het Covid-19-virus en de bijbehorende maatregelen
hebben ons er bij bepaald dat we als mensen kwetsbaar zijn. Voor velen was het
een eenzaam jaar, voor jongeren misschien wel saai, voor anderen frustrerend.
We werden als mensen uitgedaagd hiermee om te gaan en mens te zijn in het
“nieuwe normaal”.
Ook de kerk werd en wordt uitgedaagd, om te gaan met deze situatie. Er werd en
wordt gezocht naar andere wegen, om samen te komen en contact met elkaar te
houden. Online-diensten, telefonisch “op bezoek”, kaarten sturen en deze extra
nieuwsbrief naast het Kerkblad zijn daar voorbeelden van. Velen wilden en willen
zich daarvoor inzetten: wat fijn!
De laatste dagen van het jaar zijn niet alleen om terug te kijken, het is ook een
moment om vooruit te blikken. Wat brengt het komende jaar ons, waarop hopen
we, waar kijken we naar uit, wat nemen we ons voor? Ik zou hier van alles kunnen
benoemen maar ik hoop vooral dat we met elkaar kunnen vooruit blikken vanuit
het vertrouwen dat iedere dag met God een nieuw begin kan en zal zijn!
Een fijne jaarwisseling gewenst en voor het nieuwe jaar: alle goeds en zegen!
Gretha Bregman

Van de kerkenraad
De nieuwe coronamaatregelen hebben een grote impact op de activiteiten van en
in onze kerk en onze gemeenteleden. Zondag 20 december heeft u tijdens de
dienst kunnen horen welke beslissingen er in dit kader genomen zijn, waaronder
het feit dat de kerkdiensten alléén online bij te wonen zijn.
De uitgangspunten zijn daarbij altijd de veiligheid van alle mensen en het solidair
zijn met de overheid en alle getroffenen en gedupeerden van deze pandemie.
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De beslissingen zijn niet makkelijk, maar we hopen op ieders begrip: samen staan
we sterk.
De Kerkenraad hoopt dat u ondanks alles warme feestdagen heeft gehad met uw
familie of vrienden, en u weer hoopvol mag uit kijken naar een nieuw jaar.
De huidige coronamaatregelen blijven tenminste tot 19 januari 2021 van kracht.
Zodra er iets verandert, doen wij ons best iedereen zo spoedig mogelijk op de
hoogte te stellen door mededelingen tijdens de dienst op zondag, het kerkblad
en/of een nieuwsbrief. Voor vragen over de coronamaatregelen kunt u terecht bij
het coronateam, onder leiding van John Peters.

Van het College van Kerkrentmeesters
Dorpshuisfunctie van onze Ontmoetingskerk
De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de plannen om
de dorpshuisfunctie over te hevelen van de Reede naar de Ontmoetingskerk.
Doordat SLS onlangs subsidie heeft toegezegd, kunnen de plannen nu verder
worden uitgewerkt.
Eerder bent u geïnformeerd over het voorstel van de gemeente Haarlemmermeer
om de dorpshuisfunctie in Rijsenhout te verplaatsen van de Reede naar de
Ontmoetingskerk. Afgelopen zomer was er een alternatief plan van een aantal
dorpsgenoten voor een nieuw dorpshuis. Dat was geen plan tégen de kerk, want
ook in dat plan zou een deel van de gebruikers van de Reede overstappen naar de
Ontmoetingskerk omdat er in de nieuwe Reede onvoldoende ruimte zou zijn voor
alle gebruikers. We hebben een paar keer een prettig gesprek gehad met die
initiatiefnemers over hun plan en hebben onze argumenten uitgelegd waarom wij
blij zijn met het initiatief van de gemeente: als de gebruikers van De Reede
overstappen naar de Ontmoetingskerk krijgt ons gebouw nog meer de
ontmoetingsfunctie voor het dorp die wij willen en het vergroot onze inkomsten.
In de zomer heeft de gemeente Haarlemmermeer voor beide plannen subsidie
aangevraagd bij Stichting Leefbaarheid Schiphol (SLS). Daarop liet SLS weten
dat beide plannen niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Want voor de
overheveling van de dorpshuisfunctie naar de Ontmoetingskerk is er niet
voldoende draagvlak in het dorp en voor het plan van de nieuwe Reede was de
financiële onderbouwing onvoldoende.
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Daarop hebben de betrokken partijen besloten om de twee plannen samen te
voegen tot één voorstel. Dat voorstel bestaat uit twee deelplannen:
• Overheveling van de dorpshuisfunctie naar de Ontmoetingskerk (deelplan A).
• De Reede vervangen door een gebouw met op de begane grond een
horecagelegenheid en een grote zaal en daarboven appartementen (deelplan B).
Idee hierbij is dat deelplan B wordt ontwikkeld door een commerciële partij die
de Reede koopt van de gemeente, sloopt en vervolgens het plan ontwikkelt dat
voldoet aan de voorwaarden die de gemeente Haarlemmermeer stelt. De grote
zaal is bijvoorbeeld bedoeld voor het jaarlijkse dorpsfeest en voor de toneelgroep
de Rijzenspelers. De andere gebruikers van de Reede gaan over naar de
Ontmoetingskerk, met uitzondering van de tafeltennisclub. Zij verhuizen ofwel
naar de gymzaal ofwel naar het sportcomplex.
Op 14 december jl. heeft SLS een positief besluit genomen over deze
subsidieaanvraag! Dit betekent dat we begin volgend jaar gaan overleggen met de
gemeente Haarlemmermeer over de uitwerking van deelplan A. Bijvoorbeeld hoe
het beheer zal worden vormgegeven. We blijven eigenaar van ons kerkgebouw,
maar stellen de ruimten in het gebouw (met uitzondering van de kerkzaal en de
woning) ter beschikking van de gemeente Haarlemmermeer, waarvoor we vaste
jaarlijkse huurinkomsten ontvangen.
Een belangrijke voorwaarde die SLS aan de subsidie stelt is dat beide deelplannen
worden uitgevoerd. Er zal dus geen subsidie worden uitgekeerd als één deelplan
wordt uitgevoerd, maar het andere niet.
Om de nieuwe huurders een goede plek te geven in ons gebouw heeft ENZO (de
architect van ons gebouw) een paar maanden geleden geïnventariseerd wat de
wensen zijn van die partijen. Op basis daarvan heeft ENZO een idee uitgewerkt
voor de bouwkundige aanpassingen die nodig zijn in ons kerkgebouw. Het gaat
daarbij vooral om extra opbergruimten.
Wim Vos
voorzitter College van Kerkrentmeesters
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Odense Rijsenhout
Terugkijkend op een goed en intensief bewogen jaar, waarin Corona ook bij ons het
één en ander teweeg heeft gebracht.
Odense inloopcentrum is een laagdrempelige voorziening, bedoeld voor kwetsbare
ouderen in Rijsenhout die behoefte hebben aan sociale contacten en dagbesteding in de
vorm van activering en behoud van mogelijkheden.
Op maandag en donderdag vinden er verschillende activiteiten plaats in de
Ontmoetingskerk van Rijsenhout.
Helaas kregen ook wij te maken met Corona waarbij is besloten een aantal maanden
het Odense te sluiten. Wel onderhielden wij contacten met de deelnemers en
vrijwilligers d.m.v. een telefoontje of het rondbrengen van een doosje paaseitjes, een
orchidee en later nog een bosje rozen.
In september zijn wij weer gestart op de maandag en ook inmiddels draaien we ook
weer op de donderdagen.
Afscheid hebben wij helaas moeten nemen van Maarten Bloemendaal. Een geziene
man op de groep met mooie verhalen en een eigen kijk op de wereld. Als dank en
waardering voor wat wij als groep voor hem mochten betekenen ontvingen wij een
mooie gift van zijn kinderen voor Odense. Dit heeft inmiddels een bestemming
gekregen.
Oktober bestonden wij 2 jaar en dit mochten wij vieren met een bingo met fantastische
bloemen en planten gesponseerd door de dochter van een echtpaar, die ook naar het
Odense komt. Een hapje en drankje, onze gitarist en foto’s van het afgelopen jaar
maakten ons feest compleet.
Eind november mochten wij de verjaardag vieren van onze eigen Nico, 90 jaar.
Dankzij een heerlijke stampottenbuffet gesponseerd door de diaconie van de PKN kerk
werd het een geweldige dag.
Uiteraard alles op 1½ meter afstand en met oog op goede hygiëne en een maximaal
aantal mensen.
Wij als Odense willen de gemeenteleden van de Ontmoetingskerk bedanken voor
betrokkenheid en het gevoel van welkom. Een speciale dank gaat uit naar alle
vrijwilligers en Ton die voor ons vele kersthuisjes heeft uitgezaagd.
Voor vragen of ideeën kom gerust even langs.
Team Odense
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