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In vrijheid leven 

 

Als u dit leest, is het weekend van 24 september dat geheel in het teken stond 

van 75 jaar (plus 1) bevrijding, alweer voorbij. 

“Vrijheid voor iedereen” was het thema van zondag 26 september. In het kader 

hiervan had onze kerk voor de schoolkinderen van de Immanuelschool en de 

Zevensprong een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. En twee van de winnaars 

waren in onze kerk! 

Vrijheid is een prachtig thema. Het behoort tot de grondrechten van onze 

moderne democratische samenleving. Toch blijkt telkens weer dat dit begrip 

heel verschillend wordt ingevuld. Is vrijheid de afwezigheid van 

onderdrukking (denk aan Bevrijdingsdag) of gewoon kunnen doen en laten 

waar je zin in hebt? De vraag daarbij is of jouw vrijheid niet die van een ander 

beperkt. Zo kan de vraag naar de grenzen van de vrijheid in onze veelkleurige 

multiculturele en multireligieuze samenleving soms spanningen oproepen. 

In de Bijbel betekent 'vrijheid' in veel gevallen het tegengestelde van slavernij: 

'vrije' tegenover 'slaaf’.  In het Oude Testament komen woorden in verband 

met vrijheid vooral voor in het kader van letterlijke slavernij, bijvoorbeeld: 

God bevrijdt zijn volk uit de slavernij van Egypte. Hij is de Redder van het 

volk dat Hij liefheeft. Maar er zit nóg een aspect aan vast: leven als vrij volk 

van God betekent vrij zijn om Hem en je naaste lief te hebben. Alleen zo is er 

echt leven mogelijk voor iedereen in het beloofde land. Er is dus geen sprake 

van 'kunnen doen en laten waar je zin in hebt', want dat zou niet het leven zijn 

zoals God het heeft bedoeld. Het gaat dus om meer dan alleen om een letterlijke 

bevrijding uit slavernij. 

Wordt in het Oude Testament 'vrijheid' niet vaak betrokken op vrijmaking van 

‘zonde’ of dood, in het Nieuwe Testament wordt 'vrijheid' hier wél duidelijk 

op betrokken. Het begrip ‘zonde’ wil ik hier omschrijven als: ‘het missen van 

een doel’. Jezus zegt dat wie de ‘zonde’ doet, hier een 'slaaf' van is, en dat 

alleen Hij een mens daarvan kan vrijmaken. Daarnaast is er in het Nieuwe 

Testament ook nog sprake van Gods toekomst, waarin alles wat nu nog 

incompleet is straks volmaakt zal zijn: onze hele schepping lijdt nu nog, en is 

doortrokken van de dood, maar eens zal ook de schepping zelf bevrijd worden 

tot de vrijheid. 
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Op 3 oktober is het Israël-zondag, een dag waarop we ook weer stil staan bij 

onze verbondenheid met dit land. Door Christus mogen gelovigen uit alle 

volken delen in wat God eerst alleen aan Israël beloofde. Laten we hopen en 

bidden dat ook dit land, en de hele regio van het Midden-Oosten eens in 

totale bevrijding met elkaar mag leven.  

Ds. Gonja van ’t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

 

Zondag 3 oktober          

        

10.00 uur: FF zingen met thema “dierendag” 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: John Peters 

collectes: Kerk en Israël 

kostersdienst: Ad en Ria Noordam 

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw: Nelise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marianne v.d. Vlugt – Corine Pruissen 

 

***** 

 

 

Zondag 10 oktober        Bevestigen/afscheid ambtsdragers 

   

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

ouderling van dienst: Wim Vos 

mededelingen: Wim Vos 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collectes: Diakonie 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Cees Pols / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Ria Honcoop – Lia Harmans 

 

***** 
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Zondag 17 oktober      Viering Heilig Avondmaal 

 

 

10.00 uur: ds. J. van Popering uit Aalsmeer 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: Chris v.d. Heuvel / Monique Klaver 

collectes: Stille armoede 

kostersdienst: Hans en Els Streefland 

beamerdienst: Jurriaan Bos / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw: Marry de Kok 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Els Streefland  - Ellise Evers 

 

 
***** 

 

Zondag 24 oktober   

 

10.00 uur: Prop R. (Rens)de Ronde uit Delft 
 

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop 

mededelingen: Marjolijn Honcoop 

diaken + collectant: Petra Bart 

collectes: onkosten ZWO 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Wim Vos / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Fenna v. Dijk – Ineke Vredenburg 
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Zondag 31 oktober           AANVANG WINTERTIJD 

 

10.00 uur: mw. C. de Peuter uit Noordwijk 
 

ouderling van dienst: Cees Pols 

mededelingen: Cees Pols 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collectes: Kerk in actie / najaarszending 

kostersdienst: Marcel Kaslander 

beamerdienst: Cees Pols / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw: Mattie Pols 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marjanne Tameris – Marian v.d. Veen 

 

 
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 ds. Gonja van ‘t Kruis. 

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 

nummer  06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl 

Maandag is de vaste vrije dag van Gonja. 

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 Gonja van ‘t Kruis 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.  

 
 

 

 

 

Herfstvakantie 

Van 18 t/m 24 oktober heb ik een weekje herfstvakantie. In deze periode kunt 

u zich wenden tot de scriba en voor pastorale zaken tot het consistorie. 

Hartelijke groet van ds. Gonja van ‘t Kruis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:predikant@pknrijsenhout.nl
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Van de Kerkenraad 
 

De Kerkenraad heeft vergaderd op 6 september jl, en het Moderamen is 

samengekomen op 20 september jl.: 

 

 Ontwikkelingen COVID-19 
Conform de richtlijnen van het RIVM en de PKN, vervallen vanaf heden 

bijna alle coronamaatregelen. U hoeft zich dus niet meer aan te melden 

voor een kerkdienst en alle activiteiten zijn weer mogelijk. De enige 

maatregel die blijft, is wanneer u een positieve coronatest heeft, 

wanneer u ziekteverschijnselen vertoont of wanneer u twijfelt of u 

corona heeft, u thuis blijft.  

 

Ondanks dat de maatregelen vervallen, blijft corona bestaan en een 

mogelijk gevaar voor kwetsbare personen. De Kerkenraad wilt u 

daarom op het hart drukken om voorzichtig om te gaan met elkaar, en 

gepaste afstand te houden om zo elkaar te beschermen.  

 

De Kerkenraad volgt de landelijke richtlijnen van de PKN en informeert 

u z.s.m. in geval van veranderingen. Voorlopig blijven de diensten 

online te volgen via KerkTV.  

 

 Startzondag 19 september j.l. 

De Kerkenraad kijkt terug op een geslaagde Startzondag en hoopt dat u 

er net zo van genoten heeft. We willen iedereen bedanken die deze dag 

mogelijk heeft gemaakt en iedereen die aanwezig (in de kerk of online) 

was om het seizoen feestelijk te starten! 

 

 Vakantie  

Onze predikant, Gonja van ’t Kruis, heeft vakantie van 18 t/m 24 oktober  

a.s. 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Marjolijn Honcoop, scriba 
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Van de Diaconie 
 

Avondmaalcollecte zondag 17 oktober 

Zondag 17 oktober willen wij graag samen het avondmaal met u vieren, geheel 

Coronaproef. Bij de deur krijgt u wederom een bakje met hierin twee kleine 

bekertjes: een met wijn en een met een stukje brood. Dit bakje neemt u mee 

naar uw plaats. U kunt een stoelruimte naast u vrijhouden om uw bakje op te 

zetten. Na de dienst dient u zelf uw bakje, met bijbehorende bekertjes, in de 

afvalemmer bij de deur te gooien.  

Vooraf aanmelden is niet meer nodig. 

De avondmaalcollecte van zondag 17 oktober a.s. is bestemd voor de stille 

armoede.  

Doet u ook mee? U kunt uw gift geven in de collecte of overmaken op ons 

bankrekeningnr.NL 09 RABO 0373 727 992 t.n.v.  CvK Protestantse 

Gemeente Rijsenhout onder vermelding van stille armoede. 

Bij voorbaat onze dank. 

 

Namens de diaconie,  

Monique Klaver-Visser, 500061 

 

 

***** 

 

Bloemengroeten september 

 
Zondag 5 sept. Mevr. E. van Dijk  – de Winter 

 Mevr. J.M. Terlouw – Mohlen 

 Mevr. E. Warnars 

 Dhr. W.C. van den Burgt 

Zondag 12 sept. Fam. Tj. Gardenier - Delville 

Zondag 19 sept. Fam. A. van der Maarl - Roos 

 Dhr. C.J. Millenaar 

 Fam. J.N. Peters jr. 

 Mevr. G. Vermaning – van Hes 

Zondag 26 sept. Mevr. A. Terpstra - Koopsen 

 Mevr. V. Bart 
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

Kerk open - Bibliotheek 
Op donderdag 14 en 28 oktober staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer 

open van 10.00 uur – 11.00 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, 

en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt 

die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U 

wordt van harte uitgenodigd.  

 

 

 

***** 

 

 

Filmcafé  

De Apostel  

Ontmoetingskerk,  

29 oktober 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…   

Het kominn team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

Van het Z.W.O. 
 

Op bezoek bij onze partnergemeente Mosel  

Het laatste weekend van augustus waren 10 leden van onze gemeente:  

Marian en Gertjan, Mattie en Cees, Cees en Lia, Wil en Willem, Ale en Jannet 

op bezoek in Mosel. Zoals altijd wachtte ons een allerhartelijkste ontvangst in 

de gastgezinnen.  

Zaterdag kwamen we bijeen om ons te bezinnen op het thema “Ouder worden” 

en dat in relatie tot contact tussen onze kerkelijke gemeentes. We spraken over 

de invloed die het ouder worden heeft in  het dagelijks leven: afname van 

vitaliteit, verlies van dierbaren, maar ook meer vrije tijd, minder stress. We 

constateerden evenzeer dat het leven voor opgroeiende jongeren en jong 

volwassenen ook niet eenvoudig is.  

Corona met zijn beperkingen maakt het ook niet gemakkelijker en beïnvloedt 

het gemeenteleven in Mosel diepgaand   

Alle activiteiten staan nog stil:  het Maandagavondje voor een iedereen voor 

een gesprekje met koffie of thee, Godsdienstonderwijs voor basisschool-

leerlingen, het Konfirmantenonderwijs, Vrouwenclub, Bijbelstudie, 

Jeugdclub, Kerkenraadsvergadering, Kerkkoor, Posaunenchor 

(Koperensemble).  

 

Het bezoekwerk door contactpersonen, zoals wij dat in onze gemeente kennen, 

kent men niet in Mosel. Er worden wel pogingen ondernomen om dat op te 

zetten, maar het blijkt heel lastig om dat van de grond te krijgen. Zieken en 

eenzame ouderen krijgen geen bezoek. Kerkdiensten worden weliswaar via 

internet opgenomen en uitgezonden, maar de digitalisering (en zeker ook de 

vaardigheden daarin bij ouderen) in Duitsland, loopt nogal achter in 

vergelijking met Nederland. Helaas is ook nog eens hun predikant Jens 

Buschbeck met langdurig ziekteverzuim. In Mosel wordt gemiddeld twee 

zondagen per maand een kerkdienst gehouden door een dominee, de andere 

zondagen leest een gemeentelid een preek voor.  Een andere zorg is dat in 

Duitsland, zeker in het oosten, de ontkerkelijking nog sneller voortschrijdt dan 

in Nederland. Veel jongeren trekken naar west Duitsland voor werk en blijven 

daar veelal voorgoed. Afstanden zijn groot en werk vraagt alle aandacht. 

Ouderen blijven achter en zien hun kinderen weinig.   

Doordat het aantal gemeenteleden terugloopt is het voor de gemeenteleden een 

hele uitdaging om de zaak overeind te houden. Daarbij helpt ook niet dat de 

Evangelisch Lutherische Kirche heel hiërarchisch georganiseerd is.  
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De bijdrage voor de kerk wordt via de belastingen geïnd en komt bij de 

Landeskirche (een soort grote classis) binnen. Deze Landeskirche bepaalt het 

beleid en o.a. hoeveel formatie predikant een gemeente krijgt.  

Momenteel ligt dat op één predikant per 4000 gemeenteleden. Zo heeft Jens 

Buschbeck, de predikant van Mosel, 4 kerkelijke gemeentes onder zijn hoede: 

naast Mosel o.a. ook een gemeente in de stad Zwickau waar hij werk verricht 

onder  jongeren met allerlei problemen. Overal moet geld voor aangevraagd 

worden, goed onderbouwd en met verantwoording. Hoe houd je dan een 

gemeente levend en levendig?  

We merkten een zekere terneergeslagenheid. Hopelijk komt er met het 

verdwijnen van Corona weer wat meer speelruimte, energie en hoop om de 

schouders er onder te zetten en met elkaar het gemeente zijn volop te ervaren. 

Wij zijn huiswaarts gekeerd met een gevoel van wederkerigheid en 

dankbaarheid voor de openheid, het meeleven en het delen van elkaars zorgen. 

maar ook met de gedachte ‘tel uw zegeningen’ . Hoe meer speelruimte hebben 

wij om ons gemeenteleven zelf vorm en inhoud te geven.  

Er is nog veel meer waardevols met u te delen: het meevieren van het 800 jarig 

bestaan van het naburige dorp Oberrothenbach (waarvan de bewoners in Mosel 

kerken), een markt met oude ambachten, presentatie van verenigingsleven. En 

zondags een feestelijke tentdienst met ds HansJoachim Weber, Marian die 

namens onze gemeente een cadeau aanbiedt en een prachtig gedicht leest, Lia 

die de groeten van u overbrengt.  

Mocht u echt een beeld willen krijgen van dit bezoek kijk de film die  

Gertjan gemaakt heeft: click op de volgende link shorturl.at/ovKLW  olf 

gebruik de QR code: 

 
Overigens krijgt u allemaal de hartelijke groeten uit Mosel  

Namens de bezoekers,  

Jannet Gercama-Broekhuis  
 

 

 

 

 

about:blank
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Kringenwerk 
 

Koffieochtend 

Op 27 oktober a.s. bent u weer hartelijk welkom in De Ontmoetingskerk in 

Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. 

De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is 

hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis.  

De volgende koffieochtend is op 24 november in Het Lichtbaken. 

Verdere info bij: Gre Tuinstra 0297- 331545 

 

 

 

***** 

 

 

 

Handwerken 

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen 

doen. Iedereen is welkom met eigen brei-/haakwerk, patchwork of andere 

hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per 

maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te 

ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit 

Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op woensdag 6 

oktober  in de Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.  

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs 0297 – 320323 of bij 

Gre Tuinstra0297 – 331545. 
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Bedankt… 
 

Ik wil jullie graag bedanken voor het mooie boeket. Heel lief dat jullie aan mij 

gedacht hebben. 

Een leuke verrassing bij thuiskomst, na zes maanden in Litouwen te zijn 

geweest. 

Groetjes, Luc Lanser 

 

***** 

 

Geachte kerkganger, 

Hierbij wil Ellen van Dijk-de Winter jullie bedanken voor alle bloemen en 

kaarten en huisbezoek. Dat geeft je veel steun en een blij gevoel! 

Groetjes van Ellen van Dijk 

 

***** 

 

Ik ben heel blij met het prachtige boeket bloemen, wat ik van onze gemeente 

kreeg, dat door Jannie Schriemer  aan mij werd gebracht. 

                              Een dankbare groet van 

         Alie Terpstra 
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Verjaardagen in oktober 
 
02-10-1940 Dhr. T. Dekker 

02-10-1941 Mevr. G.G.J. Leenders – van der Graaf 

05-10-1935 Mevr. A.M. Paar – de Vries 

06-10-1938 Mevr. A. Hobo 

08-10-1944 Mevr. G. van den Bosch – Eickhoff 

08-10-1944 Mevr. C.E. Moolhuysen – Smit 

09-10-1938 Mevr. A.R. te Riele – Donia 

10-10-1924 Dhr. J.M.V. Delville 

12-10-1945 Mevr. G. Tuinstra - Rienstra 

15-10-1931 Dhr. A. van der Maarl 

19-10-1941 Mevr. N.A. Achterberg – Lindhout 

19-10-1945 Mevr. M.J. Cohen - Rumagit 

21-10-1942 Mevr. A. Knook – Pols 

25-10-1942 Dhr. D.J. van den Bogaard 

28-10-1944 Dhr. P. van Vuren 

30-10-1937 Mevr. A. van Luling – Wittebol 

01-11-1938 Mevr. B.C. Eikelenboom – Wiebes 

03-11-1938 Mevr. J.J. Roodenburg - Schering 

 

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 
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Mutaties 
 

Verhuisd: 

Mw. W.A.H. Hol 

Hogenweg 42/R 

2042 GH  Zandvoort 

 

Overleden: 

Mw. van Dam-Piet 

Molenpad 2/247, 1431 BZ  Aalsmeer 

Geb. datum: 1 januari 1928 

Overlijdensdatum: 10 september 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

ma 4 oktober 19.30 uur Moderamen 

ma 4 oktober 19.30 uur Kominn 

do 7 oktober 19.30 uur Beamerteam 

do 21 oktober 20.00 uur Kerkelijk beraad 

do 21 oktober 20.00 uur Geloven in Rijsenhout 

do 28 oktober 20.00 uur FF zingen 
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Vanuit de regio  

 
Klussen Utopima vakantiehuis - Steinerbos 22 Hoofddorp 
(september/oktober 2021) 

Vrijwilligers gezocht! 

Een gemeentelid van mij – John Vrijhof, Zandvoort - kwam uit Hoofddorp en 

woont nu samen met zijn zoon in Nieuw Unicum. Zij verlieten – na het 

overlijden van zijn vrouw - een huis in Hoofddorp dat voor hen beiden was 

aangepast. Omdat dit huis zoveel voorzieningen had boden zij het de laatste 

jaren aan, als vakantiehuis voor mensen met een kleine beurs en een handcap. 

Dit huis werd intensief gebruikt en onlangs is er een verbouwing gestart. Veel 

extra aanpassingsmateriaal is aangeschaft maar nu is er nog wat behoefte aan 

extra hulp.  En aan u nu de vraag heeft u wat tijd voor een klusje in Hoofddorp? 

 

• "schroevendraaier" klussen zoals  

o opnieuw aanbrengen van de trapleuning op de trap,  

o het ophangen van drie luxaflexen,  

o tv beugels ophangen,  

o plinten op de muur plakken,  

o aanbrengen van een werkplank en schot onder de ramen bevestigen;  

• "behangen":  

o in een halletje en langs de trap en  

o fotobehang aanbrengen op een deur  

• "verven":  

o raamkozijn lakken;  

• "tuinieren" :  

o achtertuintje opknappen: weghalen van overmaat aan klimop,  

   achterpad onkruid wegbranden / verwijderen,  

o zijpad onkruid wegbranden / verwijderen  

o tegels bij buitendeuren verhogen met cement er onder  

• "samen klussen" met 'projectleider'-vriend Sjaak :  

o zonnepanelen op het dak tillen en 10 dakpannen vernieuwen,  

o traplift weer terugplaatsen, elektra van zonnescherm en schuur  

   aansluiten 

Meld je aan bij Pieter Posthuma, telefoon 06-53 746 946 of mail naar 

p.posthuma0@gmail.com (met een nul achter de a). Alvast bedankt!! Pieter. 

Patrijzenhof 4004 Nieuw-Unicum 2042XK Zandvoort 

Met vriendelijke groet, 

John Vrijhof 
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Persbericht 

 

Seminar met ds. Kees van Velzen in Aalsmeer over ‘De betekenis van de 

uittocht uit Egypte, toen en nu’ 

  

Op maandag 4 oktober 2021 is er in Aalsmeer de eerste studieavond in een 

serie van drie met ds. Kees van Velzen, verbonden aan de stichting Christenen 

voor Israël. Het thema van de drie avonden zal zijn: De betekenis van de 

uittocht uit Egypte, toen en nu. De bijeenkomsten vinden plaats in Gebouw 

Irene, Kanaalstraat 12, 1431 BW Aalsmeer. De aanvang is om 20:00 uur, 

toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. 

De data van de andere twee avonden zijn: 11 en 18 oktober. 

  

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er 

maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is 

verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824. 

  

Thema 
Op de eerste avond staan we aan de hand van het Bijbelgedeelte Exodus 13:17-

14:13 stil bij het subthema: “Gods leiding brengt ons in de ellende?!”. Op de 

tweede avond lezen we Exodus 14:14 t/m 31 en Psalm 77 met als subthema 

van de avond: “De wateren zagen U”. Op de derde en laatste avond gaat het 

over: “de betekenis van de tocht door de woestijn toen en nu,” en aan de hand 

van de Bijbelgedeeltes: 1 Cor. 10:1-13 en 2 Cor. 1:8-11 staan we stil bij het 

subthema: “zelfvertrouwen”. 

  

Achtergrond spreker 
Ds. Van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van 

de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn 

persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon 

hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen, Lelystad en Huizen. Hij is 

tevens voorzitter van BEZ/Onze Hoop en van het Holland Koor. Van Velzen: 

“De tijd waarin we leven is uitermate spannend, christenvervolging is er als 

nooit te voren. Antisemitisme is bezig aan een verschrikkelijke comeback. 

Profetieën worden voor onze ogen vervuld. De tijd is vergevorderd.” 

 

 

 

 

http://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten


 18 

Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

vrijdag 1 oktober Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad 

zaterdag 2 oktober Spreuken 14:25-35 Positief en negatief 

zondag 3 oktober Johannes 8:1-11 Zandschrift 

maandag 4 oktober Johannes 8:12-20 Getuigenis 

dinsdag 5 oktober Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid 

woensdag 6 oktober Johannes 8:37-47 Wie is je vader? 

donderdag 7 oktober Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien? 

vrijdag 8 oktober Jesaja 28:1-13 Wartaal 

zaterdag 9 oktober Jesaja 28:14-22 Hoeksteen 

zondag 10 oktober Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid 

maandag 11 oktober Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld 

dinsdag 12 oktober Jesaja 29:9-16 Gesloten boek 

woensdag 13 oktober Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders 

donderdag 14 oktober Marcus 10:1-12 Huwelijkswet 

vrijdag 15 oktober Marcus 10:13-22 Kinderen van het koninkrijk 

zaterdag 16 oktober Marcus 10:23-31 Door het oog van een naald 

zondag 17 oktober Marcus 10:32-45 Dienen 

maandag 18 oktober Marcus 10:46-52 Weer zien 

dinsdag 19 oktober Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar 

woensdag 20 oktober Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en arbeidstherapie 

donderdag 21 oktober Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat 

vrijdag 22 oktober Efeziërs 6:18-24 Waakzaam met gesloten ogen en gevouwen handen 

zaterdag 23 oktober Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap 

zondag 24 oktober Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer 

maandag 25 oktober Jesaja 30:23-33 De HEER strijdt voor Israel 

dinsdag 26 oktober Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan? 

woensdag 27 oktober Jesaja 32:1-8 Verandering 

donderdag 28 oktober Johannes 9:1-12 Schuldvraag 

vrijdag 29 oktober Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 

zaterdag 30 oktober Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind? 

zondag 31 oktober Johannes 9:35-41 Ziende blind 
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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: 

november 2021 voor vrijdag 29 oktober dinsdag 2 november 

december 2021 voor vrijdag 26 november dinsdag 30 november 
 

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 
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