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 Geloven in Rijsenhout 

De Protestantse PKN gemeente te Rijsenhout wil toegankelijk en verwelkomend zijn, een open 
gemeenschap met zicht op elkaar onder Gods zon. Om de kerkgemeenschap te helpen deze kant 
van het gemeente-zijn handen en voeten te geven, bestaat “Geloven in Rijsenhout” . Doelstelling 
is dat iedereen, samen en persoonlijk, komt tot het vervullen van haar/zijn rol in dat toegankelijk 
en verwelkomend zijn van de gemeente.  “Geloven In Rijsenhout” probeert haar doelstelling te 
bereiken door middel van diverse activiteiten: 

 

 

FF zingen gemeente zangdienst.  
Mooie liederen, fijn om te zingen, afgewisseld met korte teksten of gedichten 
rondom een thema. Leuk en waardevol.  
Zes maal per jaar, op de zondagochtend,  om 10.00 uur.   

Sinds 2014 wordt FF Zingen in vaak december gecombineerd tot een 
gezamenlijke kerstsamenzang, een sfeervol gebeuren.  In 2021 zal FF Zingen 
zorgdragen voor de kerstsamenzang 12 dec, kerstnachtdienst op 24 december, 
en de kerstmorgendienst 25 december.  

 
 

 

Feestweek – de dorpsfeestdienst     
Sinds een aantal jaren wordt op de eerste zondag van de feestweek  een 
feestelijke, en oecumenische dienst georganiseerd gezamenlijk met de andere 
gezindten in Rijsenhout. De dienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk omdat 
deze de benodigde ruimte en middelen heeft. 

 

 

 

Bibliotheek ”Nelytheek” en inloopuur. Eénmaal in de veertien dagen op 
donderdagmiddag kunnen tussen 15.00 en 16.00 uur boeken geleend worden. 
Recentelijk is de collectie boeken uitgebreid. Tevens is er bij een kopje koffie of 
thee gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen 

 

DABAR campingactiviteiten. Dabar is Hebreeuws voor ‘woord en daad’. In 
teamverband ben je één of twee weken actief op een camping in Nederland. Zo 
maak je deel uit van de wereld van de campinggasten en bouw je een band met 
hen op. De betrokkenheid van de gemeente bij het DABAR-werk op de camping 
de Westeinder bestaat uit een financiële ondersteuning, het leveren van hand- en 
spandiensten aan de teamleden en de presentatie van het werk in de zondagse 
kerkdiensten. 

 

 
 
 

 

Kerkelijk Beraad. Rijsenhout kent een aantal christelijke stromingen. Op een 
aantal gebieden zoeken we naar samenwerking, bijv. Paasdienst, Kerstdienst, 
Feestweek Rijsenhout tentdienst, verenigingenmarkt Haarlemmermeer.  
Samen op zoek naar wat ons verbindt! 
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Dodenherdenking, 4 mei 
Namens de kerken in Rijsenhout wordt elk jaar een krans gelegd bij het 
monument aan de Leimuiderdijk. In 2021 wordt de speciale herdenking rond 
75+1 jaar vrijheid gecombineerd met Burendagen 24,25 en 26 september. 

 

Kom Inn: Maandelijks worden de evenementen van de gezamenlijke kerken in 
Rijsenhout verzameld en gecoordineerd om te voorkomen dat activiteiten 
samenvallen, en dus maximaal aandacht krijgen. ER is een KOMINN calender 
waarin de verschillende activiteiten worden bewaakt op doelstelling, kwaliteit 
en regelmaat. KOMINN wordt verspeid via kerkblad, beamer, TV scherm in de 
kerk,  de blauwe  werffolder, de internet sites van Rijsenhout, sociale media 
zoals Instagram.  

 

 

Kerstfolder:  
een uitgave van de drie kerkgemeenschappen met daarin behalve een 
inspirerende tekst, ook alle activiteiten die worden georganiseerd rond de Kerst 
 

 Startzondag 2021 “van U is de toekomst”: Plaatselijke gemeenten van de 
Protestantse Kerk beginnen meestal hun nieuwe seizoen in september met de 
Startzondag. De dienstenorganisatie reikt daarvoor jaarlijks een thema aan, 
met  inspirerende ideeën, liturgiesuggesties, werkvormen en materialen.  

 

 Feel G(o)od movies in filmcafé 
Onze kerk organiseert een filmavond, vaak op de laatste vrijdag van de maand 
van 19.30 tot 22.30. Een jaarlijkse flyer kondigt de gekozen films aan. Zoals de 
titel aangeeft, betreft het films met een diepere boodschap. Na afloop wordt de 
film nabesproken. 

 

 
 

Open Maaltijd 
Elke eerste woensdag van de maand wordt door de gez. kerken in Rijsenhout 
een Open maaltijd verzorg. De gerechten worden door vrijwilligers voorbereid. 
Aanmelden kan middels de inschrijflijsten die in beide kerken te vinde zijn  

 

• Dhr. G.J. van der Veen, Rijshornplein 25, 1435 HE, tel. 360844, email: 
vander.veen@hccnet.nl, of kerk@pknrijsenhout.nl 

 

 

http://217.122.86.82/documenten/actuele%20beamershow.pdf
mailto:vander.veen@hccnet.nl
mailto:kerk@pknrijsenhout.nl
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Publicaties 

 

Internet site: www.pknrijsenhout.nl 
 

 

 

 

 

 

Welkom folder: verschijnt 1 keer per jaar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instagram 
 

 
 

http://www.pknrijsenhout.nl/
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