Uit het leven van een kerkelijk werker .....
Voor het kleine huisje dat leeg staat naast ons huis is belangstelling. Logisch in
een overspannen woningmarkt. Een jong stel bekeek het van alle kanten. Een
dag lang waren ze rondom het huisje te zien. Er werd naar binnen getuurd en er
werd druk overlegd.
Ik was meteen enthousiast, zo’n jong stel zou vast en zeker nieuw leven brengen
en het is toch leuk om daar getuige van te zijn. Inmiddels zijn we een week
verder en ik heb niets meer van ze gehoord of gezien. Ik ben bang dat meneer
en mevrouw Pimpelmees deze lente hun keuze op iets anders hebben laten
vallen….
Het verlangen naar nieuw leven, een nieuw begin is denk ik voor ons allemaal
herkenbaar. We verlangen allemaal naar een lente. Een tijd waarop nieuw leven
mogelijk en zichtbaar wordt. Te zien dat op oud hout nieuwe knoppen ontstaan
en dat het licht steeds meer terrein gaat winnen.
Het feest van Pasen wil ons er op wijzen dat het door alles heen mogelijk is:
Licht dat donker verdrijft, Liefde die haat overwint, Jezus die tegen een ieder
zegt: Sta op en ga mee want bij en met mij begint er nieuw leven, te beginnen
vandaag!

Overdenking

Vrolijk Pasen!

Vrolijk Pasen, staat er op een folder die ik deze week ontving. Het is een beetje
dubbel. Geen kerkdiensten, geen familie en vrienden over de vloer. Heel vrolijk
word je er niet van…
Als we in de Bijbel lezen in het evangelie van Marcus over hoe die eerste
Paasdag begon lang geleden, dan straalt daar ook niet bepaald de vrolijkheid
vanaf.
Het verhaal begint bij vrouwen die op weg zijn naar het graf van Jezus. Zij
willen hem verzorgen ook al is hij gestorven en zij bepraten met elkaar hoe het
straks moet, want er ligt een steen voor het graf. Hoe moet die daar weg? Wie
kan hen helpen?
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Het deed mij denken aan de psalmendichters ook zij vragen zich geregeld af:
Wie kan mij helpen? Wie is mijn hulp? Ik denk dat velen van u de woorden van
Psalm 121 wel kennen: Ik sla mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp
vandaan?
De psalmist verwacht het van boven en ook hier kijken de vrouwen op, de blik
naar omhoog.
Blijkbaar liepen ze gebogen, een last op de schouders, de ogen op de grond
gericht, bedroefd en terneergeslagen.
En dan vertelt het verhaal: Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was
weggerold. Als de vrouwen hun blik opslaan zien ze verandering: de steen is
weggerold en het graf ligt open.
Ongelofelijk en onvoorstelbaar, de steen is weg. De steen die een scheiding
aanbracht tussen donker en licht, tussen dood en leven die scheiding, die is weg.
De vrouwen schrokken vreselijk staat er te lezen. Het graf is leeg en er is een
man die hen aanspreekt: Wees niet bang!
Deze man weet wat deze vrouwen zoeken: U zoekt Jezus, de man uit Nazareth,
die gekruisigd is.
Ik zie het voor me, die vrouwen, eerst op weg met de blik naar beneden, zich
afvragend: hoe moet het allemaal? Dan richten zij hun blik naar boven zich
afvragend: waar komt de hulp vandaan? En dan wordt hun blik gericht op de
lege plek, de blik gericht op een graf waar niets meer van de dood te vinden is.
Wat de ogen zien kan het verstand niet bevatten, het maakt sprakeloos!
Het is ook vandaag voor ons een oproep: Blijf niet langer naar de grond staren,
sla je ogen op en richt je blik naar boven , verwacht je hulp van Hem! God wil
ook onze blik verruimen en nodigt u uit, voluit te leven tegen alles in wat dood
en doods is.
De vrouwen waren sprakeloos maar toch vertelden zij het verhaal verder, dat is
ook voor ons een oproep: vertel het aan de mensen! Vertel dat er een dag was,
waarop alles anders werd. Vertel dat er een dag komt waarop alles anders zal
worden. Vertel het verder: Sta op en ga mee , het hoofd omhoog, ook al ben je
alleen, we zijn samen onderweg naar dè dag!
Gretha Bregman
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Erediensten
*

*

Tot en met in ieder geval 20 april zullen de kerkdiensten uitsluitend online te
volgen zijn. Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn eventuele versoepelende
maatregelen nog niet bekend.
Raadpleeg de website van PKN Rijsenhout voor het laatste nieuws via
www.pknrijsenhout.nl of neem contact op met het Corona-team van onze
gemeente o.l.v. John Peters  0297-320326

Vrijdag 2 april
19.30 uur:

Goede Vrijdag

ds. A. Christ uit Katwijk

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

Jan Hofman
Petra Bart
Diaconie
Ben Aukes
Cees Pols / Gertjan v.d. Veen
André Keessen
*****
1e Paasdag

Zondag 4 april
10.00 uur:

ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

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

Wim Vos
Chris v.d. Heuvel
Werelddiaconaat
Wimco v.d. Burgt
Robin Paul Bakker / Gertjan v.d. Veen
André Keessen

*****
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Zondag 11 april
10.00 uur:

Proponent dhr. J. Speksnijder uit Gouda

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

Okker de Kok
Monique Klaver
Kerk
Joop Sollman
Wim Vos / Gertjan v.d. Veen
Margreet de Vries - Raaijen
*****

Zondag 18 april
10.00 uur:

ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk

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

Marjolijn Honcoop
Hilde Appel
Diaconie
Hans en Els Streefland
Cees Pols / Gertjan v.d. Veen
André Keessen
*****

Zondag 25 april
10.00 uur:

ds. M. Gehrels uit Tienhoven

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

Cees Pols
Petra Bart
Binnenlands diaconaat
Matthijs en Ellise Evers
Jurriaan Bos / Gertjan v.d. Veen
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
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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

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar de gedrukte
versie van het kerkblad.
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Wat fijn dat er een (voornemen van, terwijl ik dit schrijf) beroep is uitgebracht
op ds. Gonja van ’t Kruis! We wensen haar sterkte en Gods inspirerende
wijsheid toe in deze periode van bezinnen en beslissen. Laten we als gemeente
haar omringen met gebeden.
Het Covid-19 virus is nog steeds onder ons en we moeten leven met de strenge
maatregelen. Hoewel ik zelf me goed aan de regels houd bleek het geen garantie
niet besmet en ziek te worden. De klachten die ik heb zijn hardnekkiger en duren
langer dan ik gehoopt had. Voorlopig is rust de beste remedie. Ik kan u vertellen
dat ik in de periode dat ik zelf besmettelijk was (gelukkig) niemand van de
gemeente heb ontmoet. Ik hoop op korte termijn te herstellen en weer al mijn
werkzaamheden op te kunnen pakken. Als u contact met mij wil opnemen kunt
u dat op dit moment het beste via de mail doen: kerkelijkwerker@ziggo.nl
Iedereen in welke situatie ook wens ik van harte sterkte en zegen, een warme
groet,
Gretha Bregman

Aandacht & Verbinding
Eerder schreef ik al over de nieuwe wegen in pastoraat en over wat er allemaal
op pastoraal gebied gebeurd in onze gemeente. Om dat beeld duidelijker te
maken voor de nieuwe predikant wil ik graag in gesprek gaan met de
contactpersonen van de gemeente. Ik wil inzichtelijk en overzichtelijk maken
welke taken er door de contactpersonen worden gedaan en hoe zij de toekomst
zien rond aandacht en verbinding in de gemeente. Er zijn (gelukkig!) veel
contactpersonen en een ieder zal het op zijn of haar eigen manier doen en er ook
eigen ideeën over hebben. Die diversiteit wil ik graag ontdekken. Ik zal
binnenkort de contactpersonen benaderen per mail voor een gesprek. Mijn idee
is om hen persoonlijk in de kerk te ontvangen en voor een ieder een half uur de
tijd te nemen. (Als dat tekort blijkt te zijn maken we natuurlijk een
vervolgafspraak). Ik verwacht boeiende en leuke gesprekken en hoop dat een
ieder zich vrij mag voelen te delen wat op het hart ligt!
Gretha Bregman
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Van de Kerkenraad
De Kerkenraad heeft 15 maart en 20 maart jl. vergaderd:
 Ontwikkelingen COVID-19
De versoepelingen zoals aangekondigd in de persconferentie van 23 maart
jl. hebben geen impact op de coronamaatregelen zoals wij die nu kennen in
onze gemeente. Onze diensten blijven dan ook alleen online te volgen, het
advies blijft zoveel mogelijk online te vergaderen, en het dragen van
mondkapjes blijft verplicht indien u toch in de kerk moet zijn.
 Beroep Gonja van ‘t Kruis
Op 15 maart jl. heeft de Beroepingscommissie ds. Gonja van ’t Kruis
aangedragen als kandidaat voor onze predikantsvacature. De Kerkenraad
heeft uitgebreid gesproken met de Beroepings-commissie en vervolgens op
20 maart jl. Gonja ontmoet. Op 27 maart jl. heeft u als gemeente ook kennis
gemaakt met Gonja, en tot grote vreugde unaniem gestemd voor het beroep.
Ten tijde van schrijven zijn wij druk in de weer om alles voor te bereiden en
te organiseren. De Kerkenraad is dankbaar voor uw grote (online) opkomst
afgelopen zaterdag en kijkt uit naar een prettige samenwerking met Gonja!
Namens de Kerkenraad,
Marjolijn Honcoop, scriba

Van de beroepingscommissie
Beste mede-gemeenteleden.
Met veel dankbaarheid en toch ook een lichte trots, mogen wij u de kandidaat
voorstellen die wij na een gedegen proces van wikken en wegen, vragen en
ondervraagd worden, aan u hebben gepresenteerd als de aangewezen predikant
en herder die onze gemeente in de komende jaren kan leiden en begeleiden.
Laten we eerst het proces nog eens tegen het licht houden, waar wij ons de
afgelopen maanden zeer intensief mee hebben bezig gehouden. In oktober zijn
wij na onze installatie door de kerkenraad, begonnen met het plaatsen van de
vacaturetekst op onze site en op de vacature-site van “Woord en Weg” het
orgaan van de PKN.
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Ook zijn we te rade gegaan bij het mobiliteitsbureau van de PKN om een lijst
op te vragen van beroepbare en voor onze vacature geschikte predikanten en
hebben we u gevraagd mee te denken bij onze zoektocht. In de afgelopen tijd
hebben we zelf alle personen benaderd die op de PKN-lijst en door u als
gemeente werden voorgesteld, terwijl er zeven sollicitatiebrieven
binnenkwamen. Uiteraard moesten wij roeien met de riemen die we hadden en
het proces aanpassen aan de geldende corona-regels. Deze veroorzaakten dat
wij alle vergaderingen en gesprekken online moesten voeren en niet zoals
gebruikelijk met een hoorcommissie op pad konden gaan.
Om voor onszelf een goed beeld te krijgen van wat we nu precies verwachtten
van een predikant in onze gemeente èn om een nog beter inzicht te krijgen in
elkaars standpunten en wensen, hebben we nog net voor de laatste lockdown
een zeer vruchtbare brainstorm-lunch sessie kunnen beleggen, waarin wederom
bleek dat we gerust kunnen stellen dat wij als beroepingscommissie alle kleuren
van onze gemeente vertegenwoordigen en daarin volkomen eerlijk en open naar
elkaar toe konden zijn. Dat heeft ons tot een hele fijne, homogene groep
gemaakt hetgeen het proces ondanks de moeilijkheden waar we tegenaan liepen
op organisatorisch gebied, tot een heel mooie en gedenkwaardige opdracht
hebben gemaakt die wij niet snel zullen vergeten. Bij dit alles zijn wij op een
prettige en ondersteunende wijze waar nodig begeleid door onze consulent Gert
van de Meeberg.
We mochten ons verheugen in mooie brieven en cv’s van zeer uiteenlopende
kandidaten. Allemaal mensen met motivaties en kwaliteiten die indruk op ons
hebben gemaakt in hun belangstelling en diversiteit. Van alle kandidaten
hebben wij preken terug gehoord via de media. Drie van hen vielen na ampele
overwegingen af, omdat zij niet goed in ons profiel pasten. Wij hebben hen de
gelegenheid geboden kennis te nemen van onze motivatie voor hun afwijzing.
We besloten de overige vier uit te nodigen voor een virtueel sollicitatiegesprek,
waarbij een kandidaat zichzelf afmeldde omdat zij elders een beroep had
aanvaard. Met de overige drie hebben we mooie en goede gesprekken gevoerd,
die ons een gedegen indruk hebben gegeven van hun persoonlijkheid, motivatie
en werkwijze. Twee van hen hebben bericht gekregen dat wij niet verder met
hen zouden gaan, waarna zij nog een eindgesprek aangeboden hebben gekregen
om te horen wat de redenen waren voor onze afwijzing, en een uitnodiging om
wellicht een preekbeurt te verzorgen in onze kerk in de toekomst.
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De eerste brief die wij ontvingen, bleek ook de laatste in het beroepingsproces
die overbleef. De brief van ds. Gonja van’t Kruis, 57 jaar oud en woonachtig en
Alphen a/d Rijn. Zij staat momenteel als gemeentepredikant in Nieuwveen en
ze verzorgt het ouderenpastoraat in Nieuw-Vennep voor de PKN-gemeente De
Rank. Na de ontvangst van alle brieven, hebben we op aanraden van Gert van
de Meeberg de “stoplicht-methode” gehanteerd om tot een eerste selectie te
komen. Daarbij beoordeelden we de inhoud van de brieven met een groen,
oranje of rood. Bij de eerste selectie scoorde Gonja bij alle leden van de
commissie reeds een onbetwist groen als enige van de zeven kandidaten. Dit
stralende groen bleef ook tijdens en na het eerste en het tweede gesprek met
haar volledig overeind. Zonder afbreuk te doen aan de andere kandidaten,
kunnen we stellen dat Gonja bekend is met onze gemeente en een positieve
indruk van ons heeft gekregen nadat ze hier recentelijk een aantal keren is
voorgegaan. Zij heeft naast een prettige en warme, belangstellende
persoonlijkheid, ook veel kennis van zaken, heeft diepgang en beweegt zich
moeiteloos en respectvol tussen alle kleuren van het geloofs- en
belevingsspectrum van het protestantse geloofsbeleven.
Ze is een echte luisteraar, die tussen de regels kan horen waarbij ze hoofd- en
bijzaken kan onderscheiden en toch een zeker natuurlijk overwicht heeft. Ook
op het gebied van contacten met de andere kerken, de gemeente
Haarlemmermeer, met de scholen en gemeentelijke instanties is zij thuis en
bereid haar communicatieve vaardigheden in te zetten.
Haar preken zijn, zoals u inmiddels al een paar keer heeft kunnen beluisteren,
weloverwogen, uitermate grondig voorbereid en recht uit het hart en ook de
begeleidende muziek is voor haar belangrijk, waarbij ze niet alleen kiest uit het
Liedboek, maar ook opwekking en Huub Oosterhuis graag inzet waar dat past.
Het inmiddels ingezette proces van gedachtevorming rond ons pastoraat
spreekt haar aan en sluit aan bij haar eigen expertise op pastoraal gebied.
Gonja is niet alleen theologisch geschoold, zij heeft als dochter uit een
domineesgezin de interesse en vorming als het ware met de paplepel ingegoten
gekregen, maar heeft na het behalen van haar kandidaats in Utrecht, een switch
gemaakt naar de Radboud Universiteit in Nijmegen om daar Talen en Culturen
van het Midden-Oosten te gaan studeren. Ook heeft ze een minor Journalistiek
behaald.
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Na gewerkt te hebben in diverse functies in het bedrijfsleven en bij de radio- en
televisie als redacteur en een scala aan cursussen te hebben gevolgd, trokken toch
de theologie en het predikantschap haar weer en kroop het bloed waar het niet
gaan kon. Haar opleiding tot gemeentepredikant heeft zij uiteindelijk afgerond in
Leiden, waar de sfeer anders was dan in Utrecht, meer in gespreksvorm dan van
boven gestuurd, hetgeen haar erg aansprak.
Tot besluit denken wij dat we in Gonja van ’t Kruis een zeer veelzijdige, breed
geschoolde, communicatieve predikant hebben gevonden aan wiens zorg wij onze
gemeente met een goed gevoel toevertrouwen. Gonja heeft zich grondig ingelezen
in ons beleidsplan, ze herkent zich hier helemaal in en is zich er terdege van bewust
wat er van haar wordt gevraagd om ons als een herder te leiden en waar in dat
proces haar specifieke taken liggen. Bovenal is zij iemand met een warme
persoonlijkheid die bereid is door het dorp te fietsen, af te stappen en zich het lief
en leed van de mensen van kerk en dorp eigen te maken en daar haar weg in te
vinden. Als zelfverklaarde “happy single” heeft zij aangegeven op den duur heel
graag in ons dorp te komen wonen, waarbij wij de hulp van de kerkenraad hebben
ingeroepen om in samenspraak met haar passende woonruimte te vinden.
Samenvattend voelen wij ons gezegend als beroepingscommissie dat wij in de
positie verkeren u deze kandidaat voor te stellen die wij zien als Godsgeschenk op
ons pad gebracht. Graag zien wij dan ook dat u, net als wij Gonja van ’t Kruis van
harte zult verwelkomen in ons huis en hart. Daarmee sluiten wij onze
werkzaamheden als beroepingscommissie af met de notitie dat wij graag bereid
zullen zijn Gonja mede te begeleiden wanneer zij haar werkzaamheden zal
aanvangen in onze gemeente. Het spreekt voor zich dat wij van u als gemeente
ook deze zorg en toewijding verwachten t.a.v. Gonja.
Wij zien de intrede van Gonja van ’t Kruis in onze gemeente met veel vertrouwen
en vreugde tegemoet en mogen haar komst binnen onze gelederen toch zien als
een punt van licht in de zorgelijke tijden waarin we leven. We zien om ons heen
de tekenen van de ontluikende lente en mogen ook in dit kader spreken van: Een
nieuwe lente, een nieuw (en inmiddels al een beetje vertrouwd) geluid!
Met een hartelijke groet en een gezamenlijke ondertekening door de leden van de
Beroepingscommissie, bestaande uit: Corné Timmer, Linda Vervloed, Monique
Klaver-Visser, Ellise Evers-Colijn, Ale Gercama en Marian van der Veen.
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Van het College van Kerkrentmeesters
Overzicht collecte-inkomsten via Bank
Schaal

Bank

14-02-2021 Kerk in actie Noodhulp

€ 257,00

21-02-2021 Kerk in actie Moldavie

€ 434,50

28-02-2021 Kerk in actie Missionairwerk

€ 174,50

07-03-2021 Zending
Giften voor de

Kerk
Diaconie
ZWO

€ 184,50
€ 80,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 1.330,50

Namens het college van kerkrentmeesters,
Okker de Kok

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)
Kerk open - Bibliotheek
Vanwege de huidige corona-maatregelen is de bibliotheek helaas nog
gesloten.
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Van het Z.W.O.
Pasen: ‘Ik ben er voor jou’
Toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
De achterliggende zes zondagen zijn we als gemeente op weg gegaan naar
Pasen. Daarbij hebben we in de dienst o.a. stil gestaan bij de werken van
barmhartigheid. Jezus’ leven was ons daarin tot voorbeeld. Hij laat ons zien wat
barmhartigheid is. Nu staat Pasen voor de deur en is er na het lijden hoop op de
toekomst.
Paaszondag vragen we aandacht voor: kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Voor veel zwarte jongeren in de stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij
groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven door prostitutie,
drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van hen maakt de middelbare school
niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan.
Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun
opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken
van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te
geven.
In het filmpje over dit werk dat tijdens de dienst vertoond zal worden, ziet u hoe
jongerenwerker Zakhele tieners door moeilijke periodes begeleidt, ze
aanmoedigt, zorgt voor een bord eten zodat ze met een gevulde maag hun
examen kunnen doen. Zo stimuleert hij hen om hun school af te maken.
Via de collecte helpt u mee om deze kinderen toekomst te bieden!
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL09RABO 0373 727 992 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Rijsenhout
*****
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Bericht van onze partnergemeente in Mosel
Een paar weken geleden ontvingen wij bericht van onze partnergemeente in
Mosel. Vorig jaar september kon vanwege de pandemie ons geplande bezoek
aan Mosel niet doorgaan.
Nu ligt er een uitnodiging voor het weekend van 27 tot 29 augustus. Uiteraard
alleen wanneer dat vanwege de toestand wat betreft Corona verantwoord is. Zij
verheugen zich op ons bezoek.
In Duitsland en zeker in Saksen waar Mosel ligt is de situatie zorgelijk. Ook
daar zijn er sinds 21 februari alleen digitaal kerkdiensten met zo weinig
mogelijk mensen. Alle groepsbijeenkomsten, zoals de Vrouwengroep, de
Jongvolwassengroep, de voorbereiding van de 11-12 jarigen voor de
communie, het kerkkoor, het Jeugdwerk, liggen stil.
De Kerkenraad vergadert digitaal. En zoals in de mail staat zijn de contacten
volledig tot stilstand gekomen, er heerst angst en het zal heel wat
overtuigingskracht vragen om de draad weer op te pakken.
Gelukkig is er in de gemeente geen sprake van mensen die ernstig ziek
geworden zijn.
Intussen heb ik hen bedankt voor de uitnodiging en bericht dat we graag komen,
maar dat het afhangt van de situatie eind augustus.
Namens ZWO, Moselgroep,
Jannet Gercama-Broekhuis

Kringenwerk
Helaas liggen de activiteiten vanwege de corona-maatregelen stil. Wij hopen
met u dat het kringenwerk gauw weer opgestart mag worden!

Agenda
ma
wo
ma
do

5 april
7 april
12 april
15 april

20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Moderamen
college van kerkrentmeesters
Komminn
FF zingen
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Mutaties maart 2021
Verhuisd:
Dhr. B. Groenewoud
Geb.datum: 16-05-1949
Van: Aalsmeerderweg 730
Naar: Remmersteinpark 3, 2151 KE Nieuw Vennep
Dhr. J.N. Peters
Geb.datum: 13-04-1984
Van: Stuurboord 42, 1435 PC Rijsenhout
Naar: Heermanszwet 53, 1435 CC Rijsenhout
Geboorte:
Gijs Arie Rinus Verwer-Pruissen
Zoon van Yvonne & Coen Verwer-Pruissen
Zeilhof 61, 1435LP Rijsenhout
Geb.datum: 24 februari 2021

Bedankt…
Via deze weg willen wij de gemeente bedanken voor de prachtige bloemen,
kaarten, telefoontjes en bezoeken die wij mochten ontvangen.
Dit doet een ieder goed dat er mee geleefd wordt in deze tijd.
Allemaal moeten we nog wennen aan de verandering in ons leven en gezin.
Alle goeds voor een ieder toegewenst:
Barend en Anneke Groenewoud
*****
Voor de mooie bloemen, kaarten en telefoontjes mijn hartelijke dank!
Alles gaat langzaam stapje voor stapje vooruit.
Nogmaals mijn dank en groeten van,
Henk v.d. Heuvel
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Verjaardagen in april
01-04-1928
03-04-1941
03-04-1942
04-04-1936
06-04-1938
06-04-1943
07-04-1938
07-04-1943
08-04-1942
13-04-1933
13-04-1938
16-04-1934
19-04-1940
19-04-1944
23-04-1941
30-04-1941
02-05-1931

Dhr. C. Langhout
Dhr. T. Sprangers
Mevr. Oudekerk – Schriemer
Dhr. H.N. Wolleswinkel
Mevr. A. van Tol
Mevr. N. Bouterse – Jongkind
Dhr. D. Vreeken
Mevr. C. Nijland – Schellingerhout
Mevr. A.M. Hulsbos
Mevr. P.H. Hoogstraten – Verhoef
Mevr. J.J. Bosma – Boers
Mevr. E. Eickhoff – Visbeen
Mevr. J. Pellicaan – Hogeveen
Mevr. J.J.W. Verbeek – Boone
Dhr. A. Verbeek
Mevr. W.W. Schellingerhout – Quartel
Mevr. J. van der Linden - Eijk

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
Op 14 april a.s. zijn de heer en mevrouw Van den Bogaard - Van Dijk,
25 jaar getrouwd. Onze hartelijke gelukwensen!!!
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BLOEMENGROETEN februari
Zondag 7 maart

Fam. Verwer - Pruissen
Fam. A.C. Pruissen – van der Vlugt

Zondag 14 maart

Mevr. A. Hartman – Brussen
Fam. C. de Graaff – van Saarloos
Detentiecentrum Schiphol

Zondag 21 maart

Mevr. J.T. Eickhoff
Dhr. J. Bos
Mevr. I. Goemaat

Zondag 28 maart

Fam. A. van den Heuvel – Baljeu
Fam. T. Sprangers – Jonker
Mevr. I. Hoogervorst - van Vliet

Van de redactie
Maandelijks proberen wij als redactie in deze tijd van corona het kerkblad zo
actueel mogelijk te maken. Helaas is dit niet altijd mogelijk door de steeds
veranderende maatregelen. Daarom adviseren wij u om altijd de website van de
kerk te raadplegen www.pknrijsenhout.nl of de contactpersoon van een
activiteit te benaderen of dit wel of niet doorgaat.
Ook is het ons doel het kerkblad zo compleet mogelijk bij u aan te leveren, maar
beseffen ons dat er best wel eens een fout in kan sluipen. Als redactie merken
wij dat onjuistheden soms een eigen leven gaan leiden via andere wegen.
Wij willen u dan ook vragen om bij een incorrectheid contact op te nemen met
de redactie. U kunt mailen naar kerkblad.rijsenhout@gmail.com of bellen met
Agnes Kaslander 0297-500080 of Corine Pruissen 06-30180989.
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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 dagelijks leven
in coronatijd.
Wij zoeken mensen die dat met ons willen delen in het kerkblad voor de nieuwe
rubriek ‘De andere kant van Corona’
Wilt u/jij dit met ons delen ?
o Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag als bijlage
van een Word-document in het lettertype Times New Roman, pt. 16.
o Maak het niet langer dan één A-viertje
o Wanneer u niet over een computer beschikt, mag u dit ook inleveren bij
Agnes Kaslander, Koeteburg 22 of Corine Pruissen, A. vd Zwaardhof 32.

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:
mei 2021
juni 2021
juli 2021

Kopij inleveren:
vrijdag 23 april
vrijdag 28 mei
vrijdag 25 juni

Publicatiedatum:
dinsdag 27 april
dinsdag 1 juni
dinsdag 29 juni

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
de Redactie
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PUZZEL april
De oplossing kunt u vóór 23 april mailen naar kerkblad.rijsenhout@gmail.com
of in de brievenbus doen bij Agnes Kaslander, Koeteburg 22 of bij Corine
Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32. De winnaar maken we weer in het volgende
kerkblad bekend.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wat zoeken kinderen met pasen?
Wat is de achternaam van de beroepen dominee?
Wie is de voorzitter van het college van diakenen?
Waar is de beroepen dominee op dit moment werkzaam?
Hoe heet de vacaturesite waar de vacature voor de predikant op stond?
Hoe heet de week voorafgaand aan pasen?
Wat is de titel van de bijbeltekst van dinsdag 27 april?
Wie is de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters?
Wat is de plaatsnaam van onze partnergemeente?
In welke stad wonen voornamelijk zwarte jongeren met een kansarme
toekomst?
Op welke dag brandt de paaskaars niet in de kerk?
Wie verraadde Jezus?
Op welke berg werd Jezus gekruisigd?
Uit welke plaats komt proponent J. Speksnijder?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Bijbelrooster
donderdag 1 april
vrijdag
zaterdag

2 april
3 april

zondag

4 april

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

5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april
29 april
30 april

Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling
Witte Donderdag
Marcus 14:12-72
Maaltijd en meer
Goede Vrijdag
Marcus 15:1-47
Werkelijk, deze mens was Gods Zoon
Psalm 88
Duisternis
Eerste Paasdag
De eerste getuigen
Marcus 16:1-8
Tweede Paasdag
Overtuigd
Marcus 16:9-20
Psalm 30
Vreugde na verdriet
Jesaja 25:1-5
Beschutting
Jesaja 25:6-12
Het nieuwe normaal
Psalm 133
Liefde en zegen
Jesaja 26:1-11
Sterk
Jesaja 26:12–27:1
Leven!
Jesaja 27:2-13
Hoop
Psalm 81
Liefdesverklaring
Ezechiël 33:1-11
Een gewaarschuwd mens
Ezechiël 33:12-20
Afkeren of terugkeren
Ezechiël 33:21-33
Het verleden is geen garantie voor de toekomst
Ezechiël 34:1-10
Wie is de goede herder?
Ezechiël 34:11-22
Zoekende liefde
Ezechiël 34:23-30
Herderlijke zorg
Psalm 100
Oproep
1 Johannes 1:1-10
God is licht
1 Johannes 2:1-11
God is vergevend
1 Johannes 2:12-17 God is er altijd
1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig
1 Johannes 3:1-10
God is Vader
1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar
Ezechiël 35:1-15
Bergrede
Ezechiël 36:1-15
Opbloei
Ezechiël 36:16-28
Terugkeer en inkeer
Ezechiël 36:29-38
Paradijsbelofte
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