Uit het leven van een kerkelijk werker
Soms ga ik wat onzorgvuldig om met mijn spullen. Een voorbeeld daarvan is
mijn telefoon. Ik laat hem regelmatig slingeren en steek hem ook nog wel eens
even in een broek- of vestzak. Dat laatste was twee weken terug ook het geval,
toen mijn telefoon in het water viel. Ik zal u de verdere uitleg besparen wat
betreft de plek van het water.
Ik viste mijn telefoon weer op en legde hem op advies van mijn man ( die me
ook nog eens wees op mijn onzorgvuldigheid) in een bakje droge rijst. Het
bakje zette ik op de verwarming en ik had geluk: na een halve dag telkens even
kijken of hij het al weer deed ging mijn telefoon weer aan en deed ie het weer.
Althans ik kon er mee bellen appen mailen noem maar op, alleen de camera
bleef uit. Na nog een dag op de verwarming kwam er een wazig beeld op de
camera en zo werd het iedere dag beter. De lens werd steeds minder wazig en
de beelden, de foto’s werden steeds scherper.
Ik dacht met de Bijbel kan het je soms ook zo vergaan. Je gaat er onzorgvuldig
mee om. Je leest er niet in of je leest iets maar het blijft “platte tekst” . Je ziet
niet goed wat een tekst betekent of voor jou betekent.
Misschien is het goed zo’n tekst nog eens te lezen en net als met die telefoon
telkens even te proberen, telkens even te kijken of je er “al wat in ziet”.
Mijn ervaring is dat teksten soms na dagen maar soms ook na jaren helder voor
je worden. Wat eerst wazig en verborgen was wordt scherp en helder. Een
platte tekst krijgt zomaar diepte en inzicht.
Ik zou zeggen wees zorgvuldig en geduldig met uw spullen maar zeker met uw
Bijbel!
Gretha Bregman
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Erediensten
• Tot en met 19 januari zullen de kerkdiensten uitsluitend online te volgen zijn.
Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn eventueel versoepelende maatregelen
nog niet bekend.
• Voor veranderingen kunt u de website van PKN gemeente Rijsenhout raadplagen
of contact opnemen met het Corona-team van onze gemeente o.l.v. John Peters.

Zondag 10 januari
10.00 uur:

Prop. W.M. Otte uit Waddinxveen

ouderling van dienst:
collectes:
kostersdienst:
beamerdienst:
organist:

Cees Pols
Kerk / Diaconie
Matthijs & Ellise Evers
Wim Vos - Gertjan v/d Veen
André Keessen
*****

Zondag 17 januari
10.00 uur:

Mw. Gretha Bregman – Jacco Verweij

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

Jan Hofman
Chris v/d Heuvel
Oecumene / Diaconie
Ad & Ria Noordam
Cees Pols – Gertjan v/d Veen
Margreet de Vries - Raaijen
*****

Zondag 24 januari
10.00 uur:

Ds. C.J. van Stralen uit Utrecht

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

Ale Gercama
John Peters – Petra Bart
Evangelisatie / Kerk
Ben Aukes
Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen
André Keessen
2

Zondag 31 januari
10.00 uur:

Mw. Berensen uit Nieuw Vennep

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

Wim Vos
Petra Bart
Kerk / Diaconie
Hans & Els Streefland
Robin Paul Bakker - Gertjan Bakker
André Keessen

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 Marjolijn Honcoop,  06-10347622 of aan Agnes Kaslander,
 500080 of kerkblad.rijsenhout@gmail.com

Bij de diensten
Eenheidszondag 17 januari
Op 17 januari vieren we samen met onze buurgemeente Het Lichtbaken
eenheidszondag. In eerste instantie wilden Ds. Jaco Weij en ik van kansel
ruilen maar door de beperkende maatregelen hopen we samen voor te gaan in
de online-dienst. Deze dienst kunt u op de gebruikelijke manier volgen via
kerkdienstgemist.nl
Het thema dit jaar aangereikt door de Raad van Kerken is: #blijfinmijnliefde
In de dienst staan we stil bij Johannes 15. Hoewel we elkaar niet kunnen
ontmoeten hopen we wel dat we ons juist op deze zondag verbonden mogen
weten met onze buren want ook hier geldt: een goede buur is beter dan een
verre vriend!
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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

Mw. Joke Eickhoff verblijft langer dan verwacht in Verpleeghuis Bornholm.
(Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp) We hopen met haar dat de dag dat ze naar
haar vertrouwde plek kan terugkeren snel dichterbij komt. We wensen haar en
ook haar moeder Bep, veel sterkte en de ervaring dat God de aanwezige is.
*****
Dhr. Leen Koolhaas (Henninkstraat 4) onderging een geslaagde operatie aan
zijn knie. Het is nu revalideren en oefenen. We wensen hem en zijn vrouw voor
iedere dag nieuwe moed en kracht!.
*****
Ook mw. Hannie Roodenburg-Millenaar (Rijshornstraat 75) onderging een
operatie. Het betekent voor haar dat het einde van de gevolgen van een “klein
ongelukje” afgelopen zomer in zicht komt. We wensen haar een voorspoedig
volledig herstel!
*****
Dhr. Thuis (Aalsmeerderweg 882) mocht na een spannende ziekenhuisopname
in verband met corona weer naar huis terugkeren. Fijn dat dat met de hulp van
zijn vrouw en de thuiszorg mogelijk is. We wensen hen op de lange weg van
herstel veel sterkte en zegen!
*****
We leven mee met de familie van Tilborg. (Rijshornstraat 125) Zij beleefden
in de afgelopen maanden zorgelijke momenten met moeder Nel. Op 29
december overleed zij in het ziekenhuis. In het volgende kerkblad zal ik er
meer over schrijven. Voor nu wensen we de kinderen van Nel en een ieder die
Nel zal missen sterkte, moed en kracht.
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We leven mee met allen die te maken hebben met zorgen rond ziekte, zij die
moeten leven met gemis of met psychische moeiten van henzelf of de ander.
Laten we elkaar blijven bemoedigen met een vriendelijk woord, een kaart, een
gedicht, een Bijbeltekst ofwel met liefdevolle aandacht.
Allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman
Wij gedenken…
Maria Anna Offerman-Beckeringh (Marianne)
29 juli 1941- 14 december 2020
Op 14 december overleed Marianne Offerman. Zij was weduwe van Theo
Offerman en had twee kinderen: Jan en Lex. De laatste moeilijke periode van
haar leven woonde zijn in “In ’t Zomerpark”.
De kinderen schrijven op de rouwkaart:
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.
In de week na haar overlijden vond de crematie in besloten kring plaats. De
kinderen ervaren de leegte en zullen haar liefde missen. Ook in de gemeente
zal Marianne worden gemist.
We wensen Jan en Lex en hun partners Sandy en Paul troost en kracht!
Het correspondentie adres van de familie is:
Capricciolaan 23, 2152 DN Nieuw-Vennep
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Van de Kerkenraad
In de week van 28 december heeft de Kerkenraad een nieuwsbrief uitgebracht
om U op de hoogte te stellen van een aantal grote ontwikkelingen. Mocht u
deze nieuwsbrief, digitaal of op papier, onverhoopt niet ontvangen hebben, dan
kunt u deze alsnog ontvangen via de scriba.
Namens de Kerkenraad, Marjolijn Honcoop,
Scriba

Van het College van Kerkrentmeesters

Actie kerkbalans 2021
Van 16 januari t/m 30 januari a.s. is er weer actie kerkbalans met het thema:
Geef vandaag voor de kerk van morgen
De actie Kerkbalans willen we ondanks corona gewoon door laten gaan en
we houden ons aan de regels.
U kunt op de antwoordstrook aangeven welk bedrag u dit jaar aan onze
gemeente wilt geven.
Leg de antwoordenveloppe klaar, daarmee helpt u de lopers, want wanneer
uw enveloppe gereed ligt, kunnen we volgens de corona regels alles vlot
afhandelen.
Maar…… nog niet alle toezeggingen van 2020 zijn binnen, denk ook aan de
aanpassing van uw termijnbetaling!
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Okker de Kok.
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Dankstond / voedselbank
De opbrengst is 1068,5 euro,waar van de helft voor de kerk en de voedselbank,
ondanks de moeilijke tijden een mooie opbrengst.
We willen alle schenkers van harte bedanken hier voor.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Okker de Kok,

Overzicht collecte-inkomsten via Bank
Totaal
Bank
Schaal
€ 49,50 € 1.019,00 € 1.068,50

08-11-2020 Dankstond / voedselbank
15-11-2020 Kerk

€ 102,40

€ 313,50

€

415,90

22-11-2020 Diaconie

€ 142,55

€ 238,50

€

381,05

29-11-2020 FF zingen

€ 54,50

€ 128,50 €

183,00

06-12-2020 Kerk in actie Zending

€ 84,00

€ 151,00 €

235,00

Kaarten standaard Hal
Totaal

80,10
€
€ 2.363,55

Van de Diaconie
Van de Diaconie,
Afgelopen maand mochten wij 3 anonieme giften ter waarde van 250, 100 en
50 euro ontvangen, voor de bestrijding van de stille armoede in Rijsenhout.
Heel hartelijk dank hiervoor. Wij zullen zorgen dat deze giften op de juist plek
terechtkomen!
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Vanuit de beroepingscommissie
Het beroepingswerk: hoe staat het ermee?
Wie van de zeven?
Inmiddels zijn we als commissie drie maanden bezig. We begonnen met elkaar
beter te leren kennen en de sollicitatieprocedure op te starten. Die loopt nog tot
eind deze maand, maar nu al hebben 7 predikanten gesolliciteerd, 5 vrouwen
en 2 mannen. Alle zeven voelden zich aangesproken door het profiel en hebben
zin om ermee aan de slag te gaan: een veelbelovend resultaat! Hoe nu een
keuze te maken uit deze zeven kandidaten en hoe dit aan te pakken?
Als eerste stap hadden we behoefte om nog eens goed naar het profiel te kijken:
wat verwachten we van een nieuwe predikant en is dat realistisch bij een 0.6
aanstelling? Waar is de inzet van een predikant het meest op zijn plaats en wat
betekent dit voor de inzet die van ons als gemeente wordt gevraagd?
Veel kleuren, één boeket
Recent zijn we een zaterdagmorgen bij elkaar geweest om te brainstormen over
deze vragen. We begonnen ons gesprek met een kritische verkenning van het
begrip ‘pluriform’. In het profiel noemen we onszelf een pluriforme gemeente,
maar wat bedoelen we daar mee? Dat we alle kanten uit denken én doen en een
predikant willen die voortdurend bezig is om alle meningen en activiteiten van
gemeenteleden bij elkaar te harken? Óf juist een gemeente die bij alle
persoonlijke verschillen op zoek is om elkaar te vinden en behoefte heeft aan
een predikant die als ‘herder en leraar’ kan inspireren bij deze zoektocht?
Uitgaande van deze tweede lezing kwamen we tot het volgende: belangrijk is
dat de predikant in staat is je op een gepassioneerde en doorleefde manier mee
te nemen in de Bijbelse verhalen, met respect voor de traditie die er omheen is
geweven en aandacht voor de tijd en de omstandigheden waarin het verhaal is
ontstaan. Vervolgens is er aandacht nodig voor de vraag hoe de inhoud (of
‘boodschap’) van de tekst inspiratie biedt voor het leven nu. Zo kan je verrast
en geraakt worden en worden aangezet tot nadenken over de betekenis voor de
eigen (geloofs-)praktijk. Muziek en zang, stilte en gebed spelen in samenhang
met de preek een belangrijke rol. Eigentijdse vormen kunnen helpen de afstand
met oude teksten te overbruggen.
Een aandachtspunt is de mogelijkheid om op de dienst terug te komen en zo
vertrouwd te raken met gespreksvormen waarin je gestimuleerd wordt
ervaringen rond een preek te delen, Predikanten zijn opgeleid om te preken dus
het met elkaar in gesprek gaan is dé toegang tot het versterken van de
onderlinge betrokkenheid tussen predikant en gemeente.
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Concluderend: traditie dient naar onze tijd te worden hertaald en te worden
gebracht door iemand die zich realiseert hoe lastig het leven kan zijn, iemand
die zich kwetsbaar en eerlijk durft op te stellen. Zo wordt de boodschap
geloofwaardig en betrokken.
Verschillende stemmen, op weg naar samenzang
Deze eigenschappen zijn ook van belang voor een andere taak waar we een
predikant voor nodig hebben n.l. het onderling voeren van een ‘goed gesprek’
Het afgelopen jaar was dit het jaarthema maar dat lijkt toch niet helemaal
gelukt wanneer we terugkijken. Dat eerlijke gesprek, waarin ieder de rol en
positie kan innemen die bij haar of hem past en in alle vertrouwelijkheid ook
pijnpunten, zelfkritiek en kwetsbaarheden aan bod kan laten komen, moet weer
een plaats krijgen. Een predikant als procesbewaker die als verbinder
functioneert, maar wel als herder kan leiden en durft te zeggen waar het op
staat, zou daarbij zeer welkom zijn. Iemand dus met een eigen persoonlijkheid
die niet altijd meebuigt maar zich kan permitteren op te treden.
Samenvattend hebben we dus een predikant nodig met ervaring en enig
overwicht. Een verbinder die in staat is onze ‘pluriformiteit’ bijeen te brengen
en vanuit een persoonlijke stellingname een gepassioneerde boodschap weet
uit te dragen.
Een frisse start wenkt! Wat staat ons (nu) te doen?
Naast een gesprek met de kandidaten is het ook van belang stil te staan bij de
manier waarop: hoe denkt de predikant zijn of haar tijd in te delen? Een
gesprek waarin verwachtingen over en weer boven tafel komen, is erg
belangrijk. De behoeften zoals hierboven aangegeven betekenen dat we op het
gebied van b.v. jeugdwerk of pastoraat waarheden onder ogen moeten zien die
ons nopen anders te denken. Jeugd is er bijna niet en het pastoraat moet grondig
worden herzien. Buiten het crisispastoraat, zal er toch echt ingeleverd gaan
worden op bezoekwerk, dat kan niet anders met onze vergrijzende gemeente.
Niet eenvoudig, want echt pastoraat, buiten het brengen van bezoekjes, is iets
waarvoor de nodige expertise niet ruim voorhanden is. Het is de bedoeling dat
deze kwestie niet wordt doorgeschoven naar een nieuwe predikant, maar door
Gretha Bregman als deel van haar takenpakket wordt opgepakt. Gestreefd
wordt naar duidelijkheid over de uitvoering vóór de nieuwe predikant met zijn
of haar werkzaamheden begint, evt. nog met inwerkingstijd of overlap met het
werk van Gretha.
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Hoe gaan we verder?
Na een heerlijke lunch, verzorgd door Ellise Evers besloten we dat we in
januari verder gaan met een bijeenkomst waarin we zullen besluiten welke
kandidaten we gaan uitnodigen voor gesprekken en wanneer. De wijze en het
tijdstip waarop zullen afhangen van het verdere verloop en de aanpak van de
coronapandemie. Veel daarover is nu onduidelijk maar in vertrouwen hopen
we zodra dit mogelijk is, verder te gaan met onze missie. De wijze waarop we
als commissie met elkaar in gesprek zijn laat zien dat alle stromingen binnen
onze gemeente er goed in zijn vertegenwoordigd en we zo op een fijne manier
dit werk kunnen doen. Reacties op deze notitie zijn van harte welkom bj onze
secretaris Marian van der Veen (e-mail: vander.veen@icloud.com)
De beroepingscommissie

Kringenwerk
Helaas liggen de activiteiten vanwege de corona maatregelen stil. Wij hopen
in het volgende kerkblad weer activiteiten te kunnen vermelden.
Op verzoek van de komminn commissie is onderstaande aankondiging
geplaatst. Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats in de kerk. Het is
dan ook nog onduidelijk of deze activiteit doorgang kan vinden.

filmcafé
De Apostel
Ontmoetingskerk,
29 januari 19.30 UUR
De Apostel (L’Apôtre) vertelt het waargebeurde verhaal van Akim, een
jonge moslim in Frankrijk, die samen met zijn broer wordt opgeleid tot
imam. Maar dan breekt Akim met de religie van zijn familie en sluit hij
zich aan bij een kerk. Zijn broer zint op wraak…
I.v.m. Corona graag vooraf aanmelden: filmcafe@pknrijsenhout.nl, of
T: 06-51535056
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)
Kerk open - Bibliotheek
Vanwege de huidige corona- maatregelingen is de bibliotheek nog gesloten.
*****

Moselkalender
De jaarkalender voor 2021 is door Dagmar Grünberger (scriba) vanuit Mosel
naar Fenna van Dijk gestuurd. Vanwege de Corona kon er dit jaar geen bezoek
plaatsvinden. Normaliter wordt de kalender in de avond van 31 december in
de kerkzaal opgehangen met een mondelinge toelichting van één van de leden
van de Moselgroep. Aangezien er geen fysieke kerkdiensten plaatsvinden is de
kalender wel opgehangen, maar helaas nog niet zichtbaar voor de
gemeenteleden. Mede door deze kalender is onze gemeente door het geloof
met de partnergemeente in Mosel verbonden. In beide kerken hangt dezelfde
kalender. In onze kerk hangt de kalender direct rechts in de kerkzaal.
Fenna van Dijk.

11

Bedankt…
Dank!
In de afgelopen weken ontving ik veel mooie kaarten met goede woorden en
warme wensen vanuit de gemeente. Wat fijn dat u zo aan mij en mijn gezin
denkt!
Voor het nieuwe jaar wens ik u/jou/jullie alle goeds en zegen!
Een warme groet,
mede namens Leen en de kinderen, Gretha Bregman
*****
Afgelopen 25 november is Nico de Jong 90 jaar geworden. Wij willen u
hartelijk danken voor al uw kaartjes en telefoontjes die wij mochten ontvangen.
Een hartelijke groet,
fam. de Jong
*****
Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ik kreeg van de kerk en
ook diegene die mij gefeliciteerd hebben via een kaart of telefoontje of aan de
deur met een cadeautje. Dit vanwege mijn erespeld voor ruim 40 jaar
vrijwilligerswerk. Het was een grote verrassing voor mij.
Annie van den Bosch
*****
Wij willen de PKN gemeente bedanken voor de mooie bos bloemen die wij
mochten ontvangen na het overlijden van Klaas z’n broer. Dit deed ons goed.
Heel hartelijke groet,
Ans en Klaas Knook
*****
Bedankt voor het mooie boeket bloemen, dat ik op 1 november jl. in ontvangst
heb mogen nemen voor mijn werkzaamheden als vrijwilliger en coördinator
van de Voedselbank uitdeel in de Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Vanwege de RIVM corona adviezen heeft de leiding van de Voedselbank in
Hoofddorp besloten om de vrijwilligers van 70+ en ouder te ontzien en niet
meer te belasten met mogelijke besmettingsbronnen tijdens de
contactmomenten met de cliënten van de Voedselbank. Derhalve heb ik mijn
werkzaamheden per november 2020 neergelegd.
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Inmiddels had ik een nieuwe vrijwilligster de diverse werkzaamheden laten
uitvoeren tijdens mijn vakantie in september. In Ans van Weerdenburg vond
ik een waardige opvolgster en wij hebben samen in oktober de werkzaamheden
uitgevoerd. En vervolgens zijn de coördinatie taken volledig overgedragen. Op
de achtergrond volg ik de Voedselbank via email berichten.
Ik hoop dat er in de toekomst weer normaal kan worden geholpen. Dan ben ik
zeker bereid om het transportteam naar en de uitdeel in de Ontmoetingskerk
weer te ondersteunen met raad en daad. Heel hartelijk bedankt voor het boeket.
Vriendelijke groeten,
Hans en Marla van der Zwaan
*****
Hartelijk bedankt voor de mooie plant die ik mocht ontvangen n.a.v. het
winnen van de puzzel in het kerkblad van november. Ik was blij verrast met
de prachtige kerstster. Goed idee van de redactie, de puzzels!
Vriendelijke groet, Gré Verwoert.
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Puzzel december 2020
De oplossing van de puzzel van december was; VERDRAAGZAAMHEID.
Helaas had de redactie een kleine fout gemaakt in de puzzel. Desondanks
kwamen er wel juiste oplossingen binnen op de mail. Deze maand hebben we
uit de goede oplossingen mw. Hartman, Heermanszwet 14 geloot. Hartelijk
dank voor uw inzendingen. Mw. Hartman ziet deze week haar prijs tegemoet.

Puzzel van de maand januari.
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 januari.
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 woensdag 27 januari 2021.
1

Wie huilt er volgens het bijbelrooster op maandag 6 januari?

2

4
5

Met welke predikant verzorgt Gretha zondag 17 januari de
kerkdienst?
Onder welke rubriek kunt u over het wel en wee van
gemeenteleden lezen?
Uit welke stad komt ds. C. van Stralen?
Uit welk bijbelboek wordt er op eenheidszondag gelezen?

6

In welke maand ontvangt u de kerkbalans?

7

Wie ontving per post dit jaar de Moselkalender?

8

Wat is de achternaam van het gemeentelid die onlangs een
erespeld voor 40 jaar vrijwilligerswerk ontving?
Hoeveel brieven heeft de beroepingscommissie ontvangen

3

9

10 Welk gemeentelid werd onlangs 90 jaar?
11 Wat was Gretha recent kwijt?
12 Uit welke collecte kreeg de voedselbank een deel van de
opbrengst.
13 Wie vergaderen er op maandag 11 januari?
14 Aan wie zal het volgens het bijbelrooster op maandag 13 januari
niet liggen ?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
De oplossing kunt u van boven naar beneden lezen in het lichtgrijze balk.

15

Verjaardagen in januari
01-01-1928
01-01-1931
02-01-1933
03-01-1929
04-01-1944
09-01-1944
14-01-1940
14-01-1944
23-01-1936
26-01-1936
27-01-1934
29-01-1935
29-01-1941
30-01-1941
06-02-1936

Mevr. A. van Dam – Piet
Mevr. A. Griekspoor – Witmus
Dhr. K.P. Visser
Dhr. A.J. van der Linden
Dhr. A.J. Gercama
Dhr. C.W. Zwart
Mevr. W.I.A. Binnekade – Schaap
Mevr. K.S. Wies – Piet
Dhr. G. van Luling
Dhr. C.J. Millenaar
Dhr. C. Goemaat
Mevr. N. Timmer – den Braber
Dhr. D.M. Boorsma
Mevr. P. Koese – van Luling
Dhr. J. Weij

Op 14 januari a.s. zijn de heer en mevrouw Van den Ochtend – Terpstra,
40 jaar getrouwd.
Onze hartelijke gelukwensen!!!
Bloemengroeten vanuit de gemeente.
Zondag 6 dec.

Zondag 13 dec.

Zondag 27 dec.

Dhr. H.P. Baas
Fam. A.J. den Braber – Nieuwkoop
Dhr. Bijvoets
Mevr. J. van den Bosch – van Dijk
Mevr. J. Eickhoff
Mevr. M.N. Honcoop – Kortenoeven
Detentiecentrum Schiphol
Dhr. G.J. van der Veen
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Mutaties – 31 december 2020
Overleden:
Mw. S. Bruinsma-Beers
Heermanszwet 63, 1435 CC Rijsenhout
Geboortedatum: 26 december 1926
Overlijdensdatum: 23 november 2020
Dhr. P. Suurd
Ruigehoek 34, 2154 ML Burgerveen
Geboortedatum: 12 september 1945
Overlijdensdatum: 28 november 2020
Mw. M.A. Offerman-Beckeringh
Remmersteinpark 3, 2151 KE Nieuw Vennep
Geboortedatum: 29 juni 1941
Overlijdensdatum: 14 december 2020
Mw. N. van Tilborg – van Tol
Rijshornstraat 125, 1435 HH Rijsenhout
Geboortedatum: 11 november 1929
Overlijdensdatum: 29 december 2020
Verhuisd:
Mw. G.A. van der Vlugt
Geboortedatum: 22 oktober 1995
Van: Rijnlanderweg 821, 2132 NL Hoofddorp
Naar: Dassenbos 75, 2134 RB Hoofddorp
Uitgeschreven:
Mw. G. Suurd-Eggink
Ruigehoek 34, 2154 ML Burgerveen
Geboortedatum: 25 juni 1945
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Agenda
Ma
Ma
Don
Don
Don

11 jan
11 jan
14 jan
28 jan
28 jan

20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Moderamen.
Kommin
Consistorie
Kerkelijk Beraad
Geloven in Rijsenhout.

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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Bijbelrooster
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling

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

1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Nieuwjaarsdag
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8
Matteüs 1:1-17
Matteüs 1:18-25
Matteüs 2:1-12
Matteüs 2:13-23
Matteüs 3:1-17
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Jesaja 60:1-14
Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12
Psalm 96
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25
Psalm 139:1-12
Psalm 139:13-24
Spreuken 3:1-20
Spreuken 3:21-35
Spreuken 4:1-13
Spreuken 4:14-27
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Gratis, maar niet voor niets
Gods belofte voor iedereen
Drie keer veertien
Blijde verwachting?
Volg de ster van Betlehem
Rachel huilt
Vuurdoop en waterdoop
Let op het einde
Afgodsprostitutie
Een weg terug
Geen vormen ...
... maar normen
Aan God zal het niet liggen
Schuldbewust
De HEER redt en bevrijdt
Stralen van geluk
Eeuwig licht
Jubeljaar
Naamsverandering
Nieuw lied
Wees geen meeloper
Wijs wijsheid niet af
Bron van wijsheid
Woestijnreis
Startpunt
Loving Father is watching you
Intieme relatie
Onderwijsheid
Leven zonder angst
Wijs met wijsheid
Bewandel de goede weg

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:
Februari 2021
Maart 2021
April 2021

Kopij inleveren:
Vrijdag 29 januari
Vrijdag 26 februari
Vrijdag 26 maart

Publicatiedatum:
Dinsdag 2 februari
Dinsdag 2 maart
dinsdag 30 maart

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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