Uit het leven van een kerkelijk werker…
Hoewel het inmiddels prachtig lenteweer is neem ik u nog even mee naar de
sneeuwperiode. Nadat er een dik pak sneeuw was gevallen maakten Leen (mijn
man ) en ik een mooi sneeuwvrij pad voor de ingang van onze supermarkt. We
hadden ook een paadje gemaakt naar onze buurwinkels: de apotheek en de
fietsenwinkel. Voor u denkt tjonge wat een prestatie, dat viel wel mee want wij
hebben een sneeuwschuiver met motor en die schuift dan alle sneeuw mooi
aan de kant. Het is vooral heel leuk om een keer dat apparaat te kunnen
gebruiken!
Toen we echter ’s avonds nog een wandeling maakten zagen we tot onze
verbazing dat voor de ingang, tegen de toegangsdeuren aan, een metershoge
bult sneeuw lag. Na het checken van de camerabeelden zagen we jongeren in
de weer met scheppen en winkelwagens vol sneeuw. Ze hadden er duidelijk lol
in.
Wij hebben er ook hartelijk om gelachen, we vonden het een ludiek plan. Zij
zetten ons weer aan het werk. Nu ook met scheppen want de sneeuwschuiver
kon die meters niet aan. We kregen het er lekker warm van en ik dacht al
scheppend: een mooi stukje voor in het Kerkblad want…
Hoe vaak denken wij niet dat we onze levensweg goed voor elkaar hebben en
dan opeens tegen de puinhopen lopen van een ander of van zaken die we zelf
hebben lagen liggen of niet voldoende hebben los gelaten. Ook dan is er werk
aan de winkel…. Dat hoef je overigens niet alleen te doen, naast alle hulp die
er is van medemensen, is er de Ene die je door de (sneeuw/puin)hopen heen
mogelijkheden en zicht geeft op een nieuw pad!
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Erediensten
• Tot en met in ieder geval 22 maart 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 – 320 326

3e zondag 40 dagentijd

Zondag 7 maart
10.00 uur:

Mw. A. Creemer uit Kudelstaart

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

Ale Gercama – Jan Hofman
Ale Gercama
John Peters
Zending

kostersdienst:
beamerdienst:
organist:

Hans & Els Streefland
Wim Vos – Gert Jan v/d Veen
Margreet de Vries
*****
4e zondag 40 dagentijd

Zondag 14 maart
10.00 uur:

Ds. Gonja van ’t Kruis uit Alphen a/d Rijn

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

Wim Vos – Marry de Kok
Wim Vos
Petra Bart
Binnenlands Diaconaat

kostersdienst:
beamerdienst:
organist:

Joop Sollman
Cees Pols – Gertjan v/d Veen
André Keessen
*****
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5e zondag 40 dagentijd

Zondag 21 maart

10.00 uur:

Ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp

ouderling van dienst: Okker de Kok – Nélise Ravestijn
mededelingen:
diaken + collectant: Monique Klaver – Chris v/d Heuvel
collectes:
Kerk in Actie – Wereld diaconaat
kostersdienst:
beamerdienst:
organist:

Matthijs & Ellise Evers
Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen
André Keessen
*****
6e zondag 40 dagentijd
Palmpasen
Zomertijd

Zondag 28 maart

10.00 uur:

Ds. Kees v/d Zwaard Oecumenische dienst i.s.m.
Katholieken.

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

Marjolein Honcoop – Linda Vervloed
Marjolein Honcoop
Hilde Appel
JOP

kostersdienst:
beamerdienst:
organist:

Ad & Ria Noordam
Robin Paul Bakker – 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

We kregen een heel blij bericht van Yvonne en Coen
Verwer-Pruissen (Zeilhof 61). Hun gezonde zoon
Gijs werd woensdag 24 februari geboren. Naast de
naam Gijs kreeg hij ook de namen Arie en Rinus,
vernoemd naar de trotse opa's. Moeder en kind zijn
inmiddels weer thuis en maken het uitstekend. We
feliciteren Yvonne en Coen en de grootouders Arie
en Corine Pruissen ( A. van der Zwaardhof 32) en
wensen hen toe dat Gijs mag opgroeien tot vreugde van velen!
*****
Dhr. Piet de Boer (Sloppenbrugge 27) kreeg te horen dat, hoewel hij zich goed
voelt, ernstig ziek is. Inmiddels is er een kleine ingreep geweest die verlichting
moet geven. Het is nu wachten op meer uitslagen. We bidden voor Piet dat hij
mag ervaren dat God een bron van kracht en rust is, in deze onzekere dagen!
*****
Dhr. Henk van den Heuvel (Hoogvlietkade 4, 1435 GX) kwam na een nieuwe
ziekenhuisopname weer thuis in Rijsenhout. Met hulp van zijn vrouw en de
thuiszorg gaat het goed met hem. We wensen Henk en zijn vrouw Marianne
alle sterkte en Gods zegen!
*****
Joke Eickhoff , is na een verblijf in het ziekenhuis opgenomen in Bosbeek. Na
een proefperiode in Nieuw Unicum te Zandvoort eind februari/ begin maart zal
ze weer terug gaan naar Bosbeek en daar wachten op een definitieve plek in
Zandvoort. Het betekent dat Joke niet meer terug zal keren naar haar
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vertrouwde plekje in Nieuw Vennep. Het valt niet mee om van de ene plek
naar de andere te gaan en niet te weten hoe lang alles gaat duren. Als u een
kaartje aan Joke wil sturen is dat op dit moment het makkelijkste te doen via
haar moeder Mw. Bep Eikckhoff, aan de Loefzijde 12, 1435 NX. Zij zorgt dan
dat de kaarten bij Joke komen. We wensen Joke en allen die om haar heen
staan veel sterkte en bidden voor haar dat zij haar positieve en krachtige
instelling mag behouden in deze moeilijke periode.
*****
Dhr. Barend Groenewoud (Aalsmeerderweg 730) is verhuisd naar “In het
Zomerpark” in Nieuw- Vennep. (Remmersteinpark 3,2151 KE, kamer 471).
Een moeilijke verandering voor zowel Barend als zijn vrouw Anneke en allen
die om hen heen staan. We bidden voor hen dat zij kunnen wennen aan deze
nieuwe situatie en dat zij zich gedragen weten door God en mensen.
*****
Dhr. Ab van der Linden (Korenaarstraat 8E, 2153 BM, Nieuw-Vennep) was
begin februari een dag thuis en werd na een opname in een verpleeghuis weer
overgebracht naar het ziekenhuis. Na zeer zorgelijke dagen is er nu herstel en
mocht hij net voor dit schrijven naar huis terugkeren. Ondanks de nog broze
gezondheid zijn hij en zijn vrouw dankbaar weer samen te mogen zijn, en
dankbaar dat dat met alle hulp om hen heen mogelijk is. We wensen hen voor
iedere dag nieuwe moed en kracht!
*****
Ik hoorde hier en daar van valpartijen met gelukkig kleine gevolgen maar die
je wel kunnen belemmeren. Van harte beterschap en geduld gewenst!
We moeten nog steeds leven met de maatregelen rond het Covid-19-virus. In
de (telefonische) contacten die ik heb hoor ik vaak deze woorden: saai,
eenzaam, uitzichtloos of ik hoor een diepe zucht. Ook hoor ik (vaak in
hetzelfde gesprek) deze woorden: we blijven positief, we maken er wat van, ik
geniet van de sneeuw het ijs de sneeuwklokjes, de krokussen en de zingende
vogels… en dan hoor ik naast die zucht ook een lach!
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Ik denk dat het een goede manier is om met de huidige lockdown om te gaan.
Uitspreken dat het je zwaar valt èn kijken naar wat wel kan en te genieten van
wat voorhanden is.
En natuurlijk lukt dat de ene dag beter dan de andere. Als er veel dagen zijn
waarop het niet lukt, schroom dan niet mij te bellen. Ik luister graag naar uw
verhaal!
Laten we elkaar in deze tijd verrassen met een kaartje of telefoontje. U heeft
allemaal prachtige kaarten van Marian van der Veen in huis gekregen dus
wordt het een klein moeite voor groot plezier en dankbaarheid.

Tenslotte deel ik nog graag een gebed van Sytze de Vries
Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet
verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt
het broze lichaam vervalt:
laat er dan een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn die
ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden als wij U zoeken.
Amen
Allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman

6

40-dagentijd - “Ik ben er voor jou”
De vorige keer vroeg ik u om een reactie op het thema van dit jaar in de 40dagentijd:”Ik ben er voor jou” .
Een van u schreef mij daarover, dat het in het zijn voor de ander, het gaat om
communiceren en het bewust zijn van hoe je communiceert: wat brengen jouw
woorden te weeg bij de ander?
Als je helder hebt wat je eigen dieper liggende behoefte is en je wil horen waar
het de ander ten diepste om gaat brengt je dat tot geweldloze communicatie.
Het beeld dat diegene erbij gaf was dat van de giraffe en de jakhals. De giraffe
is het grootste landdier met het grootste hart, beeld van compassie. De jakhals
is een beeld van competitie en zet mensen tegenover elkaar.
Juist in deze tijd zien we om ons heen dat er moeite is met communiceren en
dan vooral geweldloos communiceren, waardoor partijen als jakhalzen
tegenover elkaar komen te staan…
Anderen vertelden mij dat “Ik ben er voor jou” een oproep is er voor de ander
te zijn door een stukje van hun tijd te geven, een luisterend oor te hebben of
een helpende hand te reiken.
Jezus ging ons er in voor, met zijn leven en lijden heeft hij als beeld van God
willen laten zien: Ik ben er voor jou! Vanuit dat besef en vertrouwen kunnen
we invulling blijven geven aan de opdracht er voor de ander te zijn, vol
compassie, met een groot hart.
“Ik ben er voor jou” juist in deze tijd is het goed dat naar elkaar uit te spreken
in gesproken of geschreven woorden en kleine gebaren die zomaar groots
kunnen zijn!
Kaarten ”Ik ben er voor jou”
De kaarten die u in de 40-dagentijd-envelop ontving worden door velen zeer
gewaardeerd. Sommigen van u vinden ze zo mooi dat het moeilijk is er afstand
van te doen en ze naar iemand te sturen, Anderen zouden er nog wel meer
willen versturen. Gelukkig zijn er nog kaarten over. Marian van der Veen die
de kaarten tekende heeft ze op voorraad dus als u wil kunt u bij haar nog enkele
exemplaren krijgen.
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Van de Kerkenraad
Het Moderamen heeft 23 februari j.l. vergaderd:
• Ontwikkelingen COVID-19
De versoepelingen zoals aangekondigd in de persconferentie van 22
februari j.l. 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.
• Heilig Avondmaal 21 maart
Op 21 maart a.s. zou het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Deze gaat niet
door in verband met de coronamaatregelen. Mochten de versoepelingen
het toestaan elkaar we te ontmoeten voor kerkdiensten, laten wij u dat
zo snel mogelijk weten.
• Vaste Vrijwillige Bijdrage
Het College van Kerkrentmeesters heeft ondertussen veel toezeggingen
ontvangen voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). De Kerkenraad is
verheugd dat er ook in dit toch bijzondere jaar gul gegeven is door onze
gemeenteleden en wilt u hartelijk danken voor uw bijdrage.
Namens de Kerkenraad,
Marjolijn Honcoop, scriba

Van het College van Kerkrentmeesters
Bedankt alle gevers voor hun bijdrage aan de aanschaf van nieuwe spullen
voor kerkuitzendingen
Enkele maanden geleden bent u geïnformeerd dat we nieuwe apparatuur
wilden aanschaffen vanwege de digitale uitzendingen. Het ging vooral om een
vaste camera die de eigen camera van Gertjan zou vervangen en een nieuwe
computer voor het bedienen van de camera en het schakelen van beelden tussen
de camera en de beamer. De kerkenraad vroeg om financieel bij te dragen aan
de aanschaf van deze spullen. Inmiddels is de nieuwe apparatuur in gebruik
genomen en we zijn erg blij met de mooie uitzendingen vanuit onze kerkzaal.
Naar aanleiding van de oproep van de kerkenraad is een bedrag van
gemeenteleden ontvangen van € 2.120. Weliswaar niet genoeg om de totale
kosten (bijna € 6.400) te dekken, maar een prachtige bijdrage. Daarom wil ik
alle gevers hartelijk danken voor hun bijdrage!
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€ 50 voor de opbrengst van de kaartenmolen
Pas overhandigde Elsa Sluijs mij een envelop met daarin de opbrengst van de
verkoop van kaarten die in de kaartenmolen staan: € 50. Zoals u weet worden
die kaarten gemaakt door Bep Eijckhoff en is de opbrengst bestemd voor onze
kerk. Omdat er nu weinig contant geld binnenkomt omdat onze kerkdiensten
online worden gehouden, is de telcommissie de afgelopen maand niet bijeen
geweest en wordt deze opbrengst van de kaarten dus niet vermeld in het
reguliere overzicht in het kerkblad van de ontvangen collectes en overige
ontvangsten. Daarom wil ik op deze manier de kopers van de kaarten – en
natuurlijk ook Bep Eijckhoff voor het maken ervan – bedanken voor deze
opbrengst.
Wim Vos,voorzitter College van Kerkrentmeesters
Actie kerkbalans in corona tijd
In deze corona tijd zijn onze lopers op gepaste wijze langs de deuren geweest
met goede resultaten. De meesten hadden de antwoordenveloppe klaar liggen
en er waren meer mensen thuis dan normaal.
Velen hebben een e-mailadres doorgegeven, wat de actie in de toekomst anders
gaat maken. Dit is nog een punt van aandacht voor de kerkrentmeesters.
Het toegezegde bedrag is ruim € 70.000,= , wat hoger is dan voorgaande jaren.
Ondanks de krimp van de gemeente blijft het constant, wat een prachtig
resultaat is.
Hartelijk dank hiervoor.
Namens het college van kerkrentmeesters.

Overzicht collecte-inkomsten via Bank
Schaal
10-01-2021 Kerk

Bank
€ 339,50

17-01-2021 Oecumene

€ 207,00

24-01-2021 Evangelisatie

€ 197,00

31-01-2021 Diaconie

€ 382,00

07-02-2021 Kerk in actie Werelddiaconaat
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€ 284,50
€ 1.410,00

Van het Z.W.O.
Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid: 40 dagentijd
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad
van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerige eten, de
dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden,
de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Van oudsher is de 40 dagentijd een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We
staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en
ver weg. In de Bijbel is 40 een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig
dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk
Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een
getal dat duidt op voorbereiding en overgang. Door te vasten bv geen tv kijken
of geen alcohol gebruiken sta je stil bij de overvloed waarin wij leven. Je houdt
dan tijd over: om te bidden, je te bezinnen op je leven, na te denken over je
geloof of om iets te doen voor een ander. Een kaart te sturen, bv, u kunt
daarvoor de prachtige kaarten gebruiken die Marian tekende en die u bij het
vorige kerkblad aantrof. En natuurlijk besteden we in de zondagse dienst
aandacht aan projecten van KerkinActie waarin, graag ook met uw steun,
barmhartigheid ver weg en dichtbij handen en voeten krijgt.
Zondag 7 maart: Theologisch onderwijs in Libanon
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen
relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit percentage in de
buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook
vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten
in Beiroet gevestigd en leidt theologische opleidingsinstituut NEST
predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Veel studenten aan de NEST zijn
bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië. Bent u betrokken bij het werk in Libanon,
dan bent u automatisch betrokken bij de hele kerk in het Midden-Oosten.
Zondag 14 maart: Steun voor diaconaat in arme regio’s in Nederland
Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen
geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land,
ver van de Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal
doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen
voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in
deze regio’s zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe
kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven
in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die
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opgroeien in armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst?
Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare
omstandigheden? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun
diaconale taak.
Zondag 21 maart: Een beter inkomen voor arme boeren op Java
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het
oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die
maar nauwelijks rond kunnen komen. De diaconale organisatie van de
Javaanse Kerk heeft veel kennis over duurzame landbouw. Deze organisatie
traint deze boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet
extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie
op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een
hogere prijs voor hun producten krijgen.
Zondag 28 maart: Paas challenge voor en door jongeren
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag
gaan elk jaar meer dan tweeduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen de Paaschallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week
voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant (JOP), de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei
opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze kruipen daarbij in de
huid van de personages Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de laatste
dagen van Jezus op aarde. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht,
eenzaamheid en vermoeidheid. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten
af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen.
Het ziet er helaas voorlopig niet naar uit dat we elkaar als gemeente weer
kunnen begroeten. Laten we in gedachten bij elkaar zijn wanneer we de dienst
per internet bijwonen.
De collectes voor de diaconie zijn in de 40 dagentijd bestemd voor de projecten
zoals ze hiervoor beschreven zijn.
Wilt u bij bij het overmaken van uw bijdrage op rekening nummer:
NL 46 RABO 032 45 29 023 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rijsenhout
ook het project vermelden?
Namens ZWO en diaconie,
Jannet Gercama-Broekhuis
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Voor de jeugd
PALMPASENSTOKKEN…….DOE HET ZELF!!

Helaas kunnen wij dit jaar niet met de kinderen een mooie Palmpasenstok
maken en zingend op de zondag voor Pasen met deze mooie stokken de kerk
inlopen.
Om toch een mooie Palmpasenstok te maken, hebben wij dit jaar gekozen voor
een Doe Het Zelf Pakket Palmpasenstok maken. Als Kominn commissie
zorgen wij voor alle ingrediënten die nodig zijn voor het maken van de
Palmpasenstok voorzien van een uitleg om de Palmpasenstok in elkaar te
zetten met daarbij een uitleg waar alle ingrediënten voor staan.
Wilt u of jij een Doe het Zelf Pakket Palmpasenstok bestellen en samen met
kinderen en/of kleinkinderen een mooie Palmpasenstok maken? Stuur dan een
mailtje of bel met Linda Vervloed uiterlijk zondag 14 maart a.s. (06-41715417
of lcvervloed@gmail.com) en wij zorgen dat deze pakketjes in de week van
22-26 maart thuis worden bezorgd.
De pakketjes zijn gratis in ruil voor een leuk zelfgemaakt filmpje waarop te
zien is hoe de Palmpasenstokken thuis zijn gemaakt en aan wie jouw kinderen
of kleinkinderen de Palmpasenstokken gaan geven/brengen en waarom. Deze
filmpjes zullen wij laten zien in de dienst van 28 maart a.s. met Palmpasen.
Tips voor het maken van een filmpje? Maak bij voorkeur het filmpje, maximaal
30 seconden, met een smartphone en deel het filmpje met
pasen@pknrijsenhout.nl. Is het filmpje te groot, verstuur het dan via We
Transfer (gratis). Hulp nodig? Bel dan Gertjan op 06-51535056.
Doe je mee?
Namens de Kominn,
Gretha, Cees, Jo, Gertjan en Linda
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)
Kerk open - Bibliotheek
Vanwege de COVID19 maatregelen is er geen bibliotheek. Indien de
bibliotheek weer open gaat zullen wij dit vermelden in het kerkblad.

Kringenwerk
Vanwege de huidige Corona maatregelen vinden er geen activiteiten plaats.

Vanuit de redactie
Inhoud kerkblad.
Als redactie proberen wij elke maand aan het kerkblad weer zo goed mogelijk
en zo compleet mogelijk bij u aan te leveren. Wij beseffen ons dat er wel eens
een fout in kan sluipen. Als redactie merken wij dat onjuistheden soms een
eigen leven gaan leiden via andere wegen. Wij verzoeken u daarom ook bij een
onjuistheid contact op te nemen met de redactie. U kunt ons mailen via de
mailen naar kerkblad.rijsenhout@gmail.com of bellen met Agnes Kaslander,
0297-500080 of Corine Pruissen, 06-30180989.
Abonnementen.
Wat betreft zaken omtrent uw abonnement of bezorging van het kerkblad
verzoeken wij u contact op te nemen met Ria Honcoop. Voor het abonnement
van 2021 kunt u weer uw jaarlijkse bijdrage overmaken.
Voor een abonnement maakt u € 12,50 naar onze bankrekening. Voor de
postabonnementen is dit € 30,00.
Rekeningnummer: NL09 RABO 0373727992 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Rijsenhout
Graag vermelden: Abonnement kerkblad 2021
Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Met vriendelijke groet,
namens redactie Kerkblad,
Ria Honcoop
 0297-343833
jrhoncoop@quicknet.nl
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Bedankt…
Via deze weg willen we de kerk bedanken voor de mooie bos boemen die wij
hebben gekregen naar aanleiding van het overlijdenvan onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder.
Ook bedanken wij dominee Gretha voor haar mooie woorden in de dienst.
Wij hebben in deze moeilijke ( koude) coronatijd erg veel hartverwarmende,
lieve troostende woorden en kaarten gehad van uit onze (kerk) gemeenschap.
Fijn dat onze gemeenschap in zulke tijden zoveel warmte uitstraalt.
Kinderen van Tilborg.
*****
Hartelijk dank Gemeente voor het prachtige boeket bloemen, wat wij
mochten ontvangen na het overlijden van onze vader en schoonvader.
Mooi dat jullie aan ons dachten.
Met hartelijke groet,
Piet en Marjan Tameris
*****
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen, die ik namens onze kerk
mocht ontvangen, ik geniet er nog dagelijks van.
Ook de kaarten en telefoontjes, die ik kreeg hebben mij erg goed gedaan.
Allen een hartelijke groet,
Piet de Boer.

14

De andere kant van Corona.
Naar aanleiding van de vraag: wat was de invulling voor jou tijdens deze
coronaperiode, wil ik daar het volgende over vertellen .De intelligente lockdown begon op het moment dat wij de sleutel kregen van ons appartement in
Hoofddorp. Het werd totaal leeg opgeleverd en we hadden erg veel zin om het
helemaal naar ons zin te gaan maken. Uiteraard met hulp van een deskundige
vriend op het gebied van badkamers enz. Omdat deze vriend al snel werd
geveld door corona zijn we zelf met de moed der wanhoop begonnen.
Schilderen en behangen was geen punt .De badkamervloer werd al lastiger,
nooit hadden wij een vloer betegeld. Maar het kwam goed. De wanden van de
badkamer hebben we met Reno-Deco platen afgewerkt. Dat is een soort
behangen met stijve aluminium platen van ruim 2,5 meter hoog en 1.50 meter
breed. Zie je het voor je? Ook dat kwam goed. Omdat er een nieuwe keuken
werd geplaatst moesten we het voorwerk eerst doen, ook hier weer behangen
met Reno-Deco platen. We bleken veel meer te kunnen doen als we ooit
hadden gedacht en werden steeds creatiever, bijv. een slaapkamerwand met
fotobehang behangen zodat we elke dag naar een prachtig strand en zeegezicht
kijken .Toen de lock-down in de zomer afnam hadden wij ons appartement zo
goed als klaar en verhuisden we eind mei naar Hoofddorp. We hadden ons niet
verveeld!
De 2e lock-down deed ook een beroep op onze creativiteit, maar dan heel
anders. Onze kleindochter Linn kwam geregeld een dagje in de week en voor
haar schoolopdrachten zochten we met elkaar een leuke oplossing.
Maak een waterkering; dat werd een dam in het bad, toen de dam doorbrak
ging ze er zelf in zitten. Maak sneeuwvlokken: met wattenstokjes en een
voorbeeld op internet kon ze een prachtig schilderij van sneeuwvlokken
maken. Maak een foto hoe wind werkt: met de stofzuiger bliezen we haar haar
omhoog en namen gauw een foto. Uiteraard hadden we nu tijd genoeg om te
Netflixen, te lezen, en iedere dag wandelen door Hoofddorp en omgeving.
Intussen weten we de meeste mooie weggetjes wel te vinden, en bos en park
zijn dichtbij.
Hartelijke groet van Mattie en ook van Cees
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Verjaardagen in maart
04-03-1941
04-03-1942
09-03-1940
12-03-1929
12-03-1940
16-03-1935
17-03-1943
19-03-1944
21-03-1932
21-03-1936
22-03-1932
29-03-1941
01-04-1928
03-04-1942
03-04-1941

Dhr. L. Koolhaas
Mevr. C. Joore – Molleman
Dhr. Tj. Pet
Mevr. L.M. Marbus – van der Linden
Dhr. K. Vreeken
Mevr. M.J. Kant
Mevr. M.W. van der Velden – de Geus
Dhr. N.M. Moolhuysen
Dhr. G. Griffioen
Dhr. W.M. Meijer
Mevr. A. Terpstra – Koopsen
Dhr. P. Nijland
Dhr. C. Langhout
Mevr. A. Oudekerk – Schriemer
Dhr. T. Sprangers

Huwelijksjubileum
Op 22 maart a.s. zijn de heer en mevrouw Van der Vlugt - Ravestijn,
30 jaar getrouwd.
Op 30 maart a.s. zijn de heer en mevrouw
Eikelenboom - Versteeg,
55 jaar getrouwd.
Onze hartelijke gelukwensen!!!
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Bloemengroeten februari

Zondag 7 febr.

Mevr. Verbeek
Mevr. G. Tuinstra – Rienstra
Mevr. P. Kraay – Boertien
Mevr. M. Honcoop & Philip

Zondag 14 febr.

Fam. T. Sprangers – Jonker
Fam. P.G. Klaassen – Kornelissen
Fam. S.D. Thuis – Offerman

Zondag 21 febr.

Fam. H.G. van den Heuvel – Bos
Dhr. P. de Boer
Fam. A.J. van der Linden – Eijk

Zondag 28 febr.

Fam. B. Groenewoud – v.d. Berg
Fam. W. Vredenburg – Timmer

Mutaties t/m februari 2021
Verhuisd:
Dhr. J. Schutte & Mw. M.J. Schutte – van Tol
Van: Bennebroekerweg 95, 1435CH Rijsenhout
Naar: Haydnstraat 8, 1431ZB Aalsmeer
Mw. J.T. Eickhof
Van: Zaaierstraat 57, 2151CK Nieuw Vennep
Naar: Woonzorgcentrum Bosbeek, afd. Linde kamer 134A
Glipper Dreef 209, 2109WG Heemstede
Vertrokken:
Dhr. L.C. de Jong
Van: Verlaatsweg 20, 1435 GW RIJSENHOUT
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Agenda
Ma
Ma
Ma
Don
Woe

1 maart
8 maart
15 maart
18 maart
24 maart

19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

KommIn
Kerkenraad
FF zingen
Consistorie
College van Kerkrentmeesters

Puzzel
De oplossing van de februaripuzzel was
HET GOEDE LEVEN BLOEIEN IN GODS LICHT.
De winnaar deze maand is: Monica Lanser. Gefeliciteerd. We komen de prijs
gauw langsbrengen. Deze maand zien we weer een toename in het aantal
inzendingen. Hartstikke leuk. Voor de drukkerij moet het aantal bladzijden
deelbaar zijn door 4. Hierdoor hebben we deze maand geen ruimte voor een
nieuwe puzzel. Volgende maand weer !
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Bijbelrooster
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10 maart
11 maart
12 maart
13 maart

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

14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart

zondag
maandag
dinsdag
woensdag

28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
2 Petrus 3:1-9
2 Petrus 3:10-18
Psalm 19
Jozua 1:1-9
Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Biddag
Psalm 126
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Kleinpasen
Jozua 5:2-12
Jozua 5:13–6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15
Palmpasen
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-26
Psalm 118
Marcus 14:1-11

Zonde blijft niet onbestraft
Honden en varkens
Geen traagheid, maar geduld
Uitzien naar gerechtigheid
Natuur-wet
Opvolgen
Mobilisatietijd
Op de wallen van Jericho
De rode draad
Een droom wordt werkelijkheid
Stilstaand water
Een steen bijdragen
Vertel het aan de kinderen
Inhaalslag
Omlopen
De muur valt
Wat ging er fout?
Straf op de zonde
List
Overwinning
Voorleesdag
Misleid
De eed blijft geldig
De zon blijft schijnen
Verslagen koningen
Veldslagen
In opdracht van God
Erepalmen
Het gaat om de vruchten
Getuigenissen in juichstemming
Weet je wel wat dat kost!
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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:
April 2021
Mei 2021
Juni 2021

Kopij inleveren:
Vrijdag 26 maart
Vrijdag 23 april
Vrijdag 28 mei

Publicatiedatum:
Dinsdag 30 maart
Dinsdag 27 april
Dinsdag 1 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

E-mailadres jeugdwerk:
jeugdwerkrijsenhout@gmail.com

de Redactie
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