
 1 

Uit het leven van een kerkelijk werker 
 

Van verschillende mensen kreeg ik de afgelopen tijd een compliment over mijn 

nieuwe jas. Het is een behoorlijk opvallende gele jas die er uit ziet als een 

bontvacht en heerlijk zacht is. Ik bied mensen dan ook altijd aan om als de jas 

aan de kapstok hangt er even aan te voelen. Vorige week zei een gemeentelid, 

die hem aan de kapstok hing, het is een zware jas. Maar die jas zit heerlijk, ik 

draag hem graag en als ik hem aanheb voelt hij licht.  Hij fleurt mijn meestal 

donkere outfits op en ik voel me beschermd door de warmte en zachtheid. 

Mijn man noemt “dat knalgele ding”, een Paasjas. Die uitdrukking heb ik 

overgenomen en als iemand nu een compliment geeft dan zeg ik steevast:  “dat 

is mijn Paasjas maar ik draag hem vandaag ook”. 

Ik denk dat dat namelijk helemaal de bedoeling is. De jas, de bescherming die 

ons met Pasen is gegeven, de kracht van het licht dat  opricht, om dat opgewekt 

te blijven dragen elke dag. Om de ander er aan te laten voelen, om zelf de 

warmte te ervaren en het donker op te laten fleuren, licht(er) te laten worden. 

Die jas lijkt en voelt van de buitenkant u misschien te zwaar maar als je hem 

aantrekt…. 

Die jas past en staat ons allemaal dus zorg dat die Paasjas niet ontbreekt in uw 

garderobe en trek hem vooral aan, iedere dag! 

 

 

Gretha Bregman  
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Erediensten 
 

 Voor de komende tijd blijven de volgende regels gelden:  

 

* Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 

* U dient zich uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagsdienst            

op te geven voor het aanwezig zijn van een kerkdienst bij      

          petra@familiebart.nl of via  345693 

* Houd 1,5 meter afstand 

* Desinfecteer uw handen 

* Gebruik een mondkapje wanneer u zich door het gebouw begeeft. U kunt            

uw mondkapje afdoen als u (weer) zit.      

* Neem uw jas mee en hang deze over de stoel die u toegewezen krijgt. 

* Blijf daar zitten totdat u weer uitgenodigd wordt de kerk te verlaten. 

* Het (invaliden)toilet mag alleen gebruikt worden in uiterste nood of om medische 

redenen 

* Na afloop van de dienst wordt er aan de deur 1 collecte gehouden.  

Er staat een schaal bij de uitgang. Hier kunt u uw gift in doen.  

* De diensten en activiteiten die in dit kerkblad zijn vermeld zijn alle onder 

voorbehoud. Check bij contactpersonen van de activiteiten of het doorgaat.  

Of check het laatste nieuws op www.pknrijsenhout.nl  

 

 

Zondag 2 mei 

 

10.00 uur: Ds.W. Nijsse uit Hilversum  
 

ouderling van dienst: Jan Hofman – Cees Pols 

mededelingen: Jan Hofman 

Diaken + collectant: Hilde Appel 

collecte: Jop 

kostersdienst: Ad & Ria Noordam  

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 
 
 

 

 
 

 

 

***** 

  

 

 

http://www.pknrijsenhout.nl/
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Zondag 9 mei 

        

10.00 uur: Ds. R.J. Bakker uit Amsterdam  
 

ouderling van dienst: Ale Gercama – Jan Hofman 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: John Peters 

collecte:  Noodhulp 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

 

***** 

  

Donderdag 13 mei      Hemelvaartsdag  

        

10.00 uur: Mw. N. Sikkel uit Badhoevedorp 

ouderling van dienst: Wim Vos 

mededelingen: Wim Vos 

diaken + collectant: Petra Bart  

collecte: Kerk 

kostersdienst: Hans & Els Streefland 

beamerdienst: Cees Pols – Gertjan v/d Veen 

organist: André Keessen 

 

*****  

Zondag 16 mei      

 

10.00 uur: Ff Zingen 
 

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop – Marry de Kok 

mededelingen: Marjolijn Honcoop  

diaken + collectant: Chris van den Heuvel 

collectes: FF zingen 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

 

***** 
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Zondag 23 mei     

 

10.00 uur: Ds. K.W. de Jong uit Woerden 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok – Jannie Verburg 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: Monique Klaver 

collecte: Kerk in Actie; Zending 

  

kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

 

***** 

 

Zondag 30 mei   

 

10.00 uur:  Ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk 
 

ouderling van dienst: Cees Pols – Nélise Ravestijn 

mededelingen: Cees Pols 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collecte:  Diaconie 

kostersdienst: Ad & Ria Noordam  

beamerdienst: Cees Pols – Getjan v/d Veen 

organist: 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 
 

 

 

mailto:kerkblad.rijsenhout@gmail
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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 

 

Wij gedenken 

Wij ontvingen bericht dat na een lange periode van ziekte is overleden dhr. 

Joost van Keulen, in de leeftijd van 84 jaar. Zijn vrouw Tiny zorgde tijdens 

zijn ziekte trouw voor hem. In zijn eigen vertrouwde omgeving aan de 

Aalsmeerderdijk overleed hij op dinsdag 30 maart. We wensen vanaf deze 

plaats  Tiny, de kinderen en kleinkinderen sterkte en moed. Het adres van de 

familie is Aalsmeerderdijk 345, Aalsmeerderbrug.   

 

Wij gedenken 

Wij ontvingen bericht, dat op 3 april, overleed Cornelis (Kees) Goemaat. Kees 

werd geboren op 27 januari 1934 en was weduwnaar van Jenny Goemaat- de 

Koning. Samen kregen zij twee kinderen, Hans en Josita en drie kleinzonen 

Kevin, Sander en Wesley. Het grote verdriet in het leven van Kees was dat zijn 

kinderen beide jong overleden. In zijn huis aan de dijk in Oude Meer probeerde 

hij nog wat te genieten van de vertrouwde plek aan het water en zijn duiven. 

Hij was dankbaar voor de goede zorgen van schoondochter Ineke en de 

kleinzonen maar het leven viel hem steeds zwaarder. Begin maart werd Kees 

opgenomen in het ziekenhuis en later in Het Zonnehuis. Daar is hij op de dag 

voor Pasen overleden. In kleine kring werd naar de wens van Kees afscheid 

van hem genomen en vond de crematie plaats. We wensen Ineke en de 

kleinkinderen veel sterkte. Het correspondentieadres van de familie is: 

Rijshornstraat 94, 1435 HJ Rijsenhout. 
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Meeleven 

Dhr. Piet de Boer (Sloppenbrugge 27) kreeg wederom goede uitslagen. Wel 

staan er nog meer onderzoeken gepland. We hopen met Piet dat dat ook 

voorspoedig mag uitpakken en de door medici eerder uitgesproken zorgen 

weggenomen kunnen worden. We wensen hem moed en nieuwe kracht! 

Mw. Ellen van Dijk- de Winter (Verremeer 94) verbleef in het ziekenhuis na 

een ernstige allergische reactie. Het gaat nu weer goed met haar en sterkt thuis 

verder aan. We wensen haar en Anton Gods zegen. 

Dhr. Henk van den Heuvel (Hoogvlietkade 4) verbleef bijna twee weken in het 

ziekenhuis in verband met hoge koorts. Als alles goed is gegaan is hij 

inmiddels weer thuis om verder te herstellen. We wensen hem en zijn vrouw 

Marianne veel sterkte en nieuwe krachten. 

Dhr. Nico de Jong (Schouwstraat 19) werd met een infectie opgenomen in het 

ziekenhuis. Ook hij mocht weer naar huis terugkeren om verder te herstellen. 

Het is fijn om weer in de vertrouwde omgeving te zijn. We bidden voor hem 

en zijn vrouw Ina om nieuwe moed en kracht voor iedere dag. 

Monique Klaver-Visser (Rijshornstraat 12) werd opgenomen in het ziekenhuis 

met een longontsteking. Na enkele dagen mocht ze weer naar huis met 

medicatie. Voorlopig zal ze het rustig aan moeten doen. We wensen haar 

geduld en nieuwe energie onder Gods zegen. 

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor het meeleven dat ik ontving 

vanuit de gemeente toen ik ziek was. Ik kreeg de bloemen uit de kerk, kaartjes, 

mailtjes en telefoontjes. Het heeft me heel goed gedaan en het was fijn te 

ervaren dat u zo meeleeft! Inmiddels ben ik weer hersteld en heb ik mijn 

werkzaamheden weer opgepakt. 

Toch hoorde ik ook weer van nieuwe besmettingen met het Covid-19 virus in 

Rijsenhout. Degenen die het treft wensen we beterschap, sterkte en geduld toe!   

We leven ook mee met hen die in de afgelopen periode in de familie werden 

geconfronteerd met ernstige ziekte en overlijden. We bidden dat een ieder mag 

ervaren dat God hen omringt met Zijn troost. 

Graag deel ik deze Bijbeltekst met u: 

“ Vertrouw op Hem als het leven zwaar is, 

want Hij zal voor je zorgen”    
 (1 Petrus 5: 7 Bijbel in gewone taal) 

 

Allen een hartelijke groet, Gretha Bregman 
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Gefeliciteerd! 

Van harte feliciteer ik u, als gemeente, met uw nieuwe predikant, ds. Gonja 

van ’t Kruis. Ik wens en bid dat u met elkaar een goede tijd tegemoet mag gaan. 

Het betekent ook dat ik zelf afscheid van Rijsenhout zal nemen, maar tot de 

zomer blijf ik in uw midden en hoop ik nog velen van u te kunnen ontmoeten!  

Gretha Bregman 

 

Aandacht & Verbinding 

De vorige keer schreef ik over mijn voornemen in gesprek te gaan met alle 

contactpersonen in de gemeente. Inmiddels heb ik de eerste contactpersonen 

gesproken en staan er voor de komende periode nog een heel aantal gesprekken 

gepland. De gesprekken zijn tot nu toe heel fijn. Er zijn nieuwe ideeën, mensen 

willen graag meedenken en ik merk dat er een (nieuw) enthousiasme is om 

samen de schouders onder dit stukje gemeentewerk te zetten. Mooi te ervaren 

en dat geeft ook moed voor de toekomst samen met de nieuwe predikant!  

 

Gretha Bregman 
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Van de Kerkenraad 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 

Het Moderamen heeft 12 april j.l. vergaderd: 

 

• Ontwikkelingen COVID-19 

De versoepelingen zoals aangekondigd in de persconferentie van 23 

maart en 12 april jl. hebben geen impact op de coronamaatregelen zoals 

wij die nu kennen in onze gemeente. Hoewel een aantal van onze 

gemeenteleden al een vaccinatie heeft gehad, wil de Kerkenraad geen 

risico nemen met uw gezondheid. Daarnaast wil de Kerkenraad solidair 

blijven met de maatschappij. 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. De Kerkenraad hoopt op uw begrip.  

 

• Approbatie en bevestiging ds. Gonja van ‘t Kruis 

Na de unanieme “JA” voor ds. Gonja van ’t Kruis op de 

gemeentemiddag (27 maart j.l.), is de Kerkenraad in samenwerking met 

Gonja en ds. Gert van de Meeberg (onze consulent) druk in de weer om 

de voorbereidingen voor de bevestiging te treffen. Op dit moment is er 

nog geen datum gekozen voor haar bevestiging. Zodra deze gekozen is, 

brengen we u daarvan op de hoogte. 

 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Marjolijn Honcoop, scriba 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 

 

Overzicht collecte-inkomsten via Bank 
  

  
Schaal Bank 

14-03-2021 Kerk in actie binnelands Diaconaat 
 

€ 234,50  
    

21-03-2021 Kerk in actie Werelddiaconaat 
 

€ 244,50  
    

28-03-2020 Kerk in actie JOP 
 

€ 124,50  
    

02-04-2021 Diaconie 
 

€ 62,50  
    

04-04-2021 Kerk in actie Werelddiaconaat 
 

€ 262,00  
    

 
Giften  kerk 

 
€ 50,00  

 
Giften Diaconie 

 
€ 50,00  

 
Kaarten standaard  Hal 

 
€ 50,00  

   
€ 1.078,00  
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Van de Diaconie 
 

Bloemengroeten van de maand april 

 

Zondag  4 april Fam. J. Eikelenboom – Versteeg 

 Fam. O. de Kok – van der Maarl 

 Mevr. A. Rus – Steenwijk 

 Mevr. Gretha Bregman - Hoving 

Zondag 11 april Fam. A.J. den Braber - Nieuwkoop 

 Fam. W. Timmer – den Braber 

 Fam. J. van der Wal 

Zondag 18 april Fam. N. de Jong - Koster 

 Fam. A. van Dijk – de Winter 

 Fam. P. Bart – Jansen  

 Fam. Ds. Steenwijk 

Zondag  25 april Fam. D. van Keulen – de Cloe 

 Mevr. A. van Tol 

 Mevr. A. Terpstra – Koopsen 

 Mevr. M. Klaver – Visser  

 

 

 

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.  

 

***** 
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Kringenwerk 
 

Vanwege de huidige Corona maatregelen vinden er geen activiteiten plaats. 

 

Bedankt… 
 

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten/postzegels via de inzamelbak met 

gleufdeksel in de hal van de kerk. Deze bak wordt regelmatig geleegd door 

Ton Dekker. Grotere aantallen kaarten/zegels en verzamelingen kunnen in 

Rijsenhout opgehaald worden door Ton Dekker. (0297-322957). ± 4x per jaar 

worden de kaarten/zegels weggebracht naar een verzamelpunt in Bodegraven. 

Via de inzamelactie van de gezamenlijke kerken in Nederland worden de 

kaarten/postzegels weer verkocht. De jaarlijkse opbrengsten van de 

kaarten/postzegels zijn tussen de €25.000 en €30.00.  

Hartelijk groet, Ton Dekker.  

*****  

Afgelopen periode heb ik veel verdriet en gemis ervaren in mijn directe 

omgeving. Daarnaast ook veel spanning over de gezondheid van mijn 

achterkleindochter direct na de geboorte. Gelukkig gaat de gezondheid van 

mijn achterkleindochter de goede kant op. Veel dank voor het open oog, het 

luisterende oor van de gemeenteleden. Op 22 april kreeg ik een mooie plant ter 

bemoediging. Nogmaals dank,  

Hartelijke groet,  

Alie van Tol 

 

*****  

Graag willen wij uw allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en bloemen 

vanuit de gemeente na de val van Nel in Januari. Maar ook later na de 

ziekenhuis opname vanwege hartproblemen bij Nel. Het voelt warm aan als er 

zo naar elkaar word omgekeken en dat voelt goed. Wij zijn er zeer dankbaar 

voor, zeker nu we in een toch wel wat onzekere tijd leven, is omzien naar elkaar 

belangrijk. Hier schuilt ook het jaar thema in door : Het goede leven _ bloeien 

in Gods Licht. 

 

Een hartelijke groet: Teun en Nel Sprangers 
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Verjaardagen in mei 
02-05-1931 Mevr. J. van der Linden – Eijk 

06-05-1945 Dhr. Tj. Gardenier 

08-05-1945 Mevr. A. Schriemer - Lagrouw 

10-05-1940 Dhr. J. Schoenmaker 

11-05-1942 Dhr. M. Mosselman 

18-05-1941 Dhr. N. Knook 

18-05-1942 Mevr. A.F. van den Heuvel – Meulenberg 

26-05-1935 Mevr. P. Kraay – Boertien 

28-05-1941 Dhr. P. Koger 

29-05-1933 Mevr. G.C. van der Maarl – Roos 

29-05-1937 Mevr. M. Eikelenboom – Versteeg 

02-06-1936 Mevr. N. Wolleswinkel – Kersbergen 

02-06-1940 Mevr. P. Sprangers - Jonker 

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  MEI  2021 

Op  1 mei  a.s. zijn de heer en mevrouw Van der Vlugt  -  Dijkstra,      

45  jaar getrouwd.     

Onze hartelijke gelukwensen!!! 

Mutaties mei  
 
Overleden: 

Dhr. J. van Keulen 

Aalsmeerderdijk 345 

1436 BH Aalsmeerderbrug 

Geb.datum: 28 augustus 1936 

 

Dhr. C. Goemaat 

Aalsmeerderdijk 29 

1438 AS  OUDE MEER 

Geb.datum: 27 januari 1934 
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Agenda 
 

Ma 3 mei 19.30 uur Kommin 

Ma 17 mei 20.00 uur Moderamen 

Woe 19 mei 20.00 uur College van Kerkrentmeester 

Don 20 mei 20.00 uur Consistorie 

Ma 31  mei 20.00 uur Kerkenraad 

 

 

Puzzel maand Mei 
De oplossing van de maand april was: “Ik ben er voor jou”. Helaas was er 

maar één inzending deze maand. En aangezien zij ook de goede oplossing 

had wordt mw. A. Hartman van de Heermanszwet, verrast met een prijs. Wij 

hopen deze maand meer inzendingen vanuit de gemeente te ontvangen. 

Succes! U kunt de oplossing via de mail versturen naar 

kerkbladblad.rijsenhout@gmail.com of inleveren bij Corine Pruissen, A.van 

der Zwaardhof 32 of bij Agnes Kaslander, Koeteburg 22. 

 

1 Uit welke plaats komt ds. Steenwijk ? 

2 Welke geleding verzorgt elke week de bloemengroet vanuit de 

gemeente? 

3 Wat is de achternaam van het saffiere huwelijkspaar van 1 mei ? 

4 Wat is de achternaam van de huisarts die betrokken is bij de oudermiddag 

van 17 juni? 

5 Uit welke bijbelboek wordt gelezen op 20 mei? 

6 Uit welk bijbelboek komt de tekst die Gretha met ons deelt bij Meeleven?  

7 In welke Nederlandse stad is het kantoor van het bijbelgenootschap? 

8 Wat is de voornaam van “vaste” organist van onze gemeente? 

9 Met wie is het Nederlands Bijbelgenootschaps samen gegaan?  

10 Welke kleur heeft de nieuwe jas van Gretha? 

11 Welke geleding vergaderd er op maandag 31 mei? 

12 In welke  maand leggen alle vogels een ei?  

 

 

 

 

  

mailto:kerkbladblad.rijsenhout@gmail.com
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1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                 

9                

10                

11                

12                

 

De letters in de lichtgrijze balk vormen van boven naar beneden samen de 

oplossing van de puzzel.  
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Vanuit de regio  

 
Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen 

verder. Vanaf deze maand gaan het Nederlands Bijbelgenoot-schap en 

het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook 

een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd 

Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. 

Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één 

bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’ 

Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige 

bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer 

lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse 

en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf 

jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. 

Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking 

organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars 

eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar 

wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in 

Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, 

onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus 

vanzelfsprekend.’ 

De Bijbel centraal 

Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook  een nieuw logo 

en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait 

om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen 

en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te 

ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in 

Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’ 

Eén missie, twee kantoren 

Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in 

Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we 

brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in 

binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen 

wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en 

onze weg verlicht.’ 

 

*****  
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Noteer alvast in de agenda: Donderdagmiddag 17 juni 2021 

 

Vanuit het netwerk polderen voor ouderen in Rijsenhout zijn we bezig met het 

organiseren van een ouderenmiddag. We zijn op zoek naar ouderen die oa door 

corona al een jaar (bijna) niet meer buiten zijn geweest, afhankelijk zijn van 

anderen of hulpmiddelen om naar buiten te gaan, weinig sociale contacten 

hebben of simpelweg gewoon zin hebben in een leuke middag met spel en 

puzzels in de buitenlucht.  

Wij dagen u uit om mee te doen aan deze puzzeltocht ….. en voor de winnaar 

hebben we een leuke prijsje. 

 

Wij zullen ervoor zorgen dat u ondanks een eventuele beperking mee kunt 

doen (denk aan vrijwilligers en hulpmiddelen). Wij zorgen voor een leuke, 

gezellige middag met inachtneming van de dan nog geldende corona 

maatregelen.    

  

Op een later moment zullen we meer informatie geven over hoe u zich kunt 

aanmelden voor deze middag (zowel deelnemers als vrijwilligers). 

 

Vriendelijke groet, 

Herriette Frielinck, Meerwaarde 

Kimberley Knijn, Buurtzorg team Rijsenhout-Aalsmeer 

Jacobine van der Dussen, Huisarts/ kaderhuisarts ouderengeneeskunde 
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Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 
vrijdag 1 mei Handelingen 16:16-24 Voorspelbaar? 

zaterdag 2 mei Handelingen 16:25-40 Vrijheid en recht 

zondag 3 mei Exodus 17:1-7 Water en brood 

maandag 4 mei 

Dodenherdenking  

Exodus 17:8-16 

Ondersteuning 

dinsdag 5 mei 

Bevrijdingsdag  

Psalm 23 

Vredeslied 

woensdag 6 mei Exodus 18:1-12  Familiebezoek 

donderdag 7 mei Exodus 18:13-27 Raadzaam 

vrijdag 8 mei Exodus 19:1-15 Communicatie 

zaterdag 9 mei Exodus 19:16-25 Ontzag 

zondag 10 mei Psalm 68:1-19 Samen optrekken 

maandag 11 mei Psalm 68:20-36 Gedragen 

dinsdag 12 mei Handelingen 17:1-9 Schriftbewijs 

woensdag 13 mei Handelingen 17:10-15 Onderzoek en tegenwerking 

donderdag 14 mei Handelingen 17:16-21 Nieuwsgierig 

vrijdag 15 mei Handelingen 17:22-34 Bekend met de onbekende God 

zaterdag 16 mei Psalm 34 Houvast 

zondag 17 mei Exodus 20:1-17 Gezag 

maandag 18 mei Exodus 20:18-26 Ontzag 

dinsdag 19 mei Exodus 21:1-11 Vrije slaven 

woensdag 20 mei Exodus 21:12-27 Geregelde ruzie 

donderdag 21 mei 

Hemelvaartsdag  

Matteüs 28:16-20 Hemel en aarde 

vrijdag 22 mei Psalm 47 Hooggestemd 

zaterdag 23 mei Exodus 21:28-22:3 Vergelding 

zondag 24 mei Exodus 22:4-16 Wat … als … 

maandag 25 mei Exodus 22:17-30 Vreemdelingenwet 

dinsdag 26 mei Exodus 23:1-17 Geen vriendjespolitiek 

woensdag 27 mei Exodus 23:18-33 Onder begeleiding 

donderdag 28 mei 

Exodus 24:1-18 Ook een grote daad van God: zijn 

Verbond 

vrijdag 29 mei Ruth 1:1-22 Gelukzoekers 

zaterdag 30 mei Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg 

zondag 31 mei 

Pinksteren 

Ruth 3:1-18 

Nachtelijk gesprek 
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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: Kopij inleveren: Publicatiedatum: 

Juni 2021 Vrijdag 28 mei Dinsdag 1 juni 

Juli 2021 Vrijdag 25 juni Dinsdag 29 juni 

September 2021 Vrijdag 27 augustus Dinsdag 31 augustus 
 

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         E-mailadres jeugdwerk: 

www.pknrijsenhout.nl        jeugdwerkrijsenhout@gmail.com 
 

 
 

de Redactie 


