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Kerst: Nieuw Leiderschap 

 

Dit afgelopen jaar hebben we vaak de term ‘nieuw leiderschap’ voorbij horen 

komen. Vooral binnen de politiek wordt deze uitdrukking veel gebruikt. Er 

bestaan zelfs cursussen voor: “in tien stappen naar nieuw leiderschap” of “op 

weg naar nieuw leiderschap”, waarin je in diverse bijeenkomsten wordt 

bijgebracht hoe je dit kunt bereiken. 

Jozef en Maria leefden in een donkere tijd, een tijd waarin men ook uitzag naar 

een nieuw leiderschap.  

Met de geboorte van Jezus breekt dat nieuwe leiderschap aan. Een vernieuwing 

waar lang naar is uitgekeken. Maar deze Leider is van een heel ander kaliber 

dan waar de politiek het over heeft. 

De geboorte van Christus bracht Licht in het donker. Met Zijn komst als kind 

naar onze aarde komt de toekomst ons tegemoet, en wordt er door Hem vaste 

grond voor een goede afloop gelegd. Zijn geboorte werpt een ander licht op 

ons leven. Een licht dat ons het vertrouwen wil geven dat we mogen leven 

vanuit de hoop op een ander, beter leven. 

‘Licht’ staat daarom ook centraal in de lezingen van Advent en Kerst. Het 

begint al met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij die 

aankondiging wordt door de engel aangezegd dat Johannes een bijzonder leven 

zal hebben, en een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles zal in de toekomst 

door de geboorte van dit goddelijk Kind in een ander licht komen te staan. 

Laten we vanuit dit Licht leven en van daaruit het heden en de toekomst bezien.  

 

God, soms is het donker, en voelen we ons alleen 

Het water van de zee spoelt dan angstig om ons heen 

 

God, U ziet ons zitten, haal ons uit de nacht 

We voelen vaste bodem, het Licht straalt onverwacht 

 

Gonja van ‘t Kruis 
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Erediensten 
 

 

Voor de komende tijd blijven de volgende regels gelden: 

 

Draag een mondkapje als u zich verplaatst in de kerk. 

Zodra u zit mag het mondkapje af. 

U krijgt een plaats toegewezen bij binnenkomst. 

Houd minimaal 2 stoelen en 1 rij afstand 

Er is na de dienst géén koffie 

 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

 

Zondag 5 december       2e Advent 

       

10.00 uur: mw. C. de Peuter uit Noordwijk 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken: John Peters 

collectes: zending 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Jurriaan Bos - Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Marry de Kok 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

 

***** 

 

Zondag 12 december     3e Advent 

  

10.00 uur: dhr. E. Kramer 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken: Petra Bart 

collectes: Binnenlands diaconaat 

kostersdienst: Marcel Kaslander 

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

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  
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Zondag 19 december    4e Advent 
 

10.00 uur: ds. J. van Popering uit Aalsmeer 
 

ouderling van dienst: Wim Vos 

mededelingen: Wim Vos 

diaken: Monique Klaver 

collectes: Bloemenfonds 

kostersdienst: Matthijs en Ellise Evers 

beamerdienst: Cees Pols – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

 
***** 

 

 

Vrijdag 24 december        Lichtjestocht van kerk naar kerk 

                                      Mmv NGK gelegenheidskoor a la Dickens 

18.00 uur: voor verdere info zie pag. 14 
 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v.d. Veen 

 

***** 
 

 

Zaterdag 25 december              1e Kerstdag 

Mmv gelegenheidskoor 

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop 

mededelingen: Marjolijn Honcoop 

diaken + collectant: John Peters 

collectes: Kinderen in de Knel 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Cees Pols - Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 
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Zondag 26 december is er géén dienst. Deze is verplaatst naar: 

 

Donderdag 30 december      TOP2000 Kerkdienst 

19.00 uur:    ds. Gonja van ’t Kruis 
Zie verder pag. 16 

presentatie: Linda Vervloed – Marian v.d. Veen 

ouderling van dienst: Cees Pols 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collectes: Kinderen in de knel 

kostersdienst: Ben Aukes – Cees Pols 

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

muziek: André Keessen 

 

***** 

 

Vrijdag 31 december             Oudejaarsavond 

Vesper 

19.30 uur    Marian v.d. Veen 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: Monique Klaver 

collectes: Diaconie 

kostersdienst: Joop Sollman 

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

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Petra Bart 

 

 

***** 

Zondag 2 januari         

10.00 uur    Mw. A. Cremer uit Kudelstaart 

ouderling van dienst: Wim Vos 

mededelingen: Wim Vos 

lector: Kees Harmans 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collectes: niet bekend 

kostersdienst: Marcel Kaslander 

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

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 
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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 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Aandacht & Verbinding 

 

 

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar de 

gedrukte versie van het kerkblad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:predikant@pknrijsenhout.nl
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In Memoriam Cornelis Jan (Cor) Millenaar 

Na een kort ziekbed overleed op 16 november ons gemeentelid Cor Millenaar.  

Cor werd 85 jaar geleden geboren in het toenmalige dorpje Rijk. Het bedrijf 

dat zijn familie in 1923 in brandstoffen begonnen was, werd uitgebreid en is 

nu bekend als Millenaar Transport, actief in de wegenbouw. 

In 1960 trouwde Cor met Lenie van der Wiel uit Rijsenhout, en er werden drie 

kinderen geboren: Cor, Corinne en Nico. Tot hun grote verdriet overleed Nico 

al op 41-jarige leeftijd aan een hersentumor. Een jaar later overleed ook Lenie. 

Cor en Corinne, en ook kleinzoon Kevin hebben Cor in die moeilijke tijden 

goed bijgestaan. 

Cor was iemand die genoot van het leven, en goed was in het vertellen van 

verhalen. Verhalen van weleer, die hij ook volop deelde met zijn kleinzoon 

Kevin, op wie hij dol was en met wie hij graag spelletjes speelde.  

Hij ging graag uit kamperen met de hele familie, iets wat hij ook jarenlang met 

het gezin en later alleen met Lenie deed. Van deze vakanties maakte hij altijd 

films, een hobby die hij ook met hart en ziel uitoefende in de kerk. Zo heeft hij 

een heel filmarchief van de kerk opgebouwd, waardoor er vele jaren 

geschiedenis bewaard zijn gebleven. 

In 2018 kreeg Cor hartklachten, waarvan hij weer redelijk herstelde. Maar de 

ziekte die hem dit jaar trof, leverde hem een onmogelijke strijd op, omdat deze 

ongeneeslijk was. Gelukkig kon hij door goede verzorging thuis blijven 

wonen. Op 22 november hebben we in de kerk met een dankdienst voor zijn 

leven, waarin Psalm 23 over de goede Herder centraal stond, afscheid van hem 

genomen.  

We wensen Cor, Corinne, Kevin en schoonzoon Ben alle sterkte toe. 

 

In Memoriam Gerrigje (Gerrie) Dol-Pellicaan 

Eveneens na een kort ziekbed overleed op 16 november Gerrie Dol. 

Nog maar kortgeleden werd zij op haar 88e levensjaar voor het eerst in haar 

leven in het ziekenhuis opgenomen, en hoorde zij daar dat zij een ernstige 

ziekte onder de leden had.  

Gerrie werd in 1933 in het Brabantse Dussen geboren als de helft van een 

tweeling, in een gezin met elf kinderen. Het was een eenvoudig leven, waarbij 

je, zeker in zo’n groot gezin, voor elkaar zorgde, de oudere kinderen meestal 

voor de jongere. En dat zorgen voor anderen is Gerrie haar hele leven blijven 

doen, zoveel mogelijk zelf, zonder hulp van anderen.   

Zij trouwde met Piet Dol en samen kregen zij vier kinderen: Hans, Peter, Thea 

en Pieter. Thea was vele jaren ziek en overleed al op 25-jarige leeftijd. Een 

groot verdriet voor het hele gezin.  
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Nadat Piet een ongeluk kreeg, kon hij niet meer werken en heeft Gerrie hem 

26 jaar lang met veel liefde verzorgd. Na zijn overlijden kwam de familie 

wekelijks bij haar eten, waarbij ze volop van de kleinkinderen genoot. 

“Houdt elkaar vast, en zorg voor elkaar”, dat was het levensmotto van Gerrie, 

die zoveel mogelijk alles in eigen hand wilde houden. Maar er waren ook 

situaties in haar leven die haar overkwamen, en daarbij putte zij steun uit het 

geloof, zoals uit Psalm 107: 30. Deze Psalm spoort ons aan om ons over te 

geven aan God, die ons naar Zijn veilige haven brengt. 

Op 23 november hebben we in Ontmoetingskerk met een dankdienst voor haar 

leven afscheid van Gerrie genomen. We wensen haar kinderen en 

kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe. 

 

Doopdienst 9 januari 

Zoals ik in het vorige kerkblad al schreef hebben Esther Streefland en Maikel 

de Blieck te kennen gegeven hun zoon Gideon River Tiamo (Gideon) graag te 

willen laten dopen. Gideon is het broertje van Thijs.  

Ook Yvonne Verwer-Pruissen en Coen Verwer willen hun zoon Gijs Arie 

Rinus (Gijs), hun eerste kind, ten doop laten houden. De doopdienst is gepland 

op zondag 9 januari.   

Tijdens deze dienst zal ook Nathalja van Rooyen uit Hazerswoude gedoopt 

worden. Nathalja woont al jaren iedere zomer de bijeenkomsten van Dabar bij 

op camping de Westeinder. Lang geleden was zij ook eens in onze kerk, waar 

zij haar eerste geloofservaring had. Daarom had zij het verlangen om zich bij 

ons te laten dopen. Drie dopelingen dus! 

Deze maand stellen we met elkaar de doopliturgie samen. Het wordt een dienst 

waar we allemaal naar uitzien. 

Hartelijke groet, Gonja van ‘t Kruis 

 

Bijeenkomst contactpersonen 

In het vorige kerkblad stond vermeld dat er een bijeenkomst is gepland op  

1 december om 14.30 uur in de kerk. 

Helaas zien wij ons genoodzaakt om deze bijeenkomst niet door te laten gaan,  

nu er zoveel mensen positief getest worden op corona. 

Door het houden van anderhalve meter afstand en geen mogelijkheid om met 

elkaar koffie of thee te drinken kunnen we geen zinvolle en gezellige middag 

beleven, en is het verstandiger om dit uit te stellen naar een later tijdstip. 

Kerstattenties kunnen door de contactpersonen afgehaald worden op 11 

december, in tijdsblokjes tussen 10 uur en 12 uur. 

Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met de contactpersonen, zodat niet 

allen tegelijk de planten op komen halen. 

Hartelijke groet van het consistorieteam. 



 8 

Van de Kerkenraad 
 

Het Moderamen heeft vergaderd op 15 november jl.: 

 

 Aangescherpte coronamaatregelen 

Op vrijdag 26 november jl. zijn de coronamaatregelen verder 

aangescherpt. Wat dat exact voor onze kerk en onze activiteiten 

betekent, wordt ten tijde van schrijven bekeken. Daarin wachten we ook 

op het advies van de PKN, wat op korte termijn zal komen. De nieuwe 

maatregelen zullen mogelijk betekenen dat een aantal activiteiten niet 

door kan gaan. Zo is de handwerk-hobbyclub op woensdag 1 december 

afgelast, en zal ook de vrijwilligersavond op 10 december niet doorgaan. 

Twijfelt u of een activiteit doorgang vindt, neem dan contact op met de 

organisator of het coronateam. 

 

 Huurvoorstel dorpshuisfunctie 
De gesprekken tussen de gemeente Haarlemmermeer, Dorpshuis de 

Reede en onze kerkgemeente zijn nog steeds gaande. Tijdens de 

Moderamen-vergadering heeft het College van Kerkrentmeesters het 

voorstel gepresenteerd wat de gemeente Haarlemmermeer onze 

kerkgemeente nu doet. Hier is uitgebreid over gesproken tijdens de 

vergadering, ter voorbereiding op de Kerkenraadsvergadering op 29 

november. We verwachten dat naar aanleiding van deze vergadering er 

nog (een aantal) gesprekken gevoerd zullen worden met de gemeente 

Haarlemmermeer. Zodra er een concreet voorstel ligt, zullen wij een 

gemeente-avond beleggen om dit uitgebreid met u te bespreken.  

 

We hopen hiermee u geïnformeerd te hebben wat de laatste status is. 

 

 Vrijwilligersdag 

Op vrijdagavond 10 december zou de Vrijwilligersdag plaats vinden, 

om alle vrijwilligers te bedanken die zich afgelopen jaar (of misschien 

zelfs jaren!) hebben ingezet voor de kerk, en met elkaar de schouders 

eronder te zetten voor een nieuw jaar! Helaas heeft de Kerkenraad in 

verband met de stijgende corona-besmettingen moeten besluiten om 

deze dag te verplaatsen naar het voorjaar. We houden u op de hoogte 

zodra er een nieuwe datum geprikt is! 
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 Afscheidsdienst ambtsdragers 

Tijdens de dienst van zondag 12 december zullen we afscheid nemen 

van drie ambtsdragers: Jan en Ans Hofman (consistorie), en Chris van 

den Heuvel (diaconie). We maken deze ochtend zo feestelijk mogelijk 

binnen alle maatregelen. Komt u ook, om onze drie ambtsdragers te 

bedanken voor hun jarenlange inzet?  

 

 Tweede Kerstdag en Top2000-dienst 
De Top2000-dienst stond initieel gepland op Tweede Kerstdag. Op 

voorstel van de KomInn is besloten deze feestelijke, bijzondere dienst 

te verplaatsen naar donderdag 30 december a.s. Na het grote succes van 

afgelopen twee jaar, kijken we uit naar weer een mooie, gezellige dienst 

vol muziek! 

 

Op Tweede Kerstdag (een zondag) zal géén kerkdienst gehouden 

worden. We ontmoeten u graag op Kerstnacht bij de lichtjestocht of op 

Eerste Kerstdag tijdens de morgendienst.  

 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Marjolijn Honcoop, scriba 

 

 

 

 

 
 

Van de Diaconie 
 

Bonnen 

Ook dit jaar wil de Diaconie weer anoniem bonnen gaan verspreiden voor 

mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken. 

Voor de bonnen kunnen boodschappen worden gedaan bij de Coop in 

Rijsenhout. De bonnen hebben een waarde van € 35,00. 

Kent u iemand of een gezin die volgens u wel in aanmerking komt voor een 

steuntje in de rug, wilt u dan voor 15 december a.s. contact opnemen met 

ondergetekende of iemand van de Diaconie? 

        Namens de Diaconie, 

        Monique Klaver 

                 0297-500061 

***** 



 10 

Kerstplantjes / Dagboekjes 

Onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder zullen ook dit jaar 

weer een plantje met daarbij een mooie kerstgroet voor de 

Kerst ontvangen. 

De wijkcontactpersonen kunnen deze plantjes op 11 december, tussen 10.00 

en 12.00 uur, in de kerk ophalen en deze in de week daarna (voor de Kerst) bij 

de bezoekadressen bezorgen. 

Gemeenteleden die graag een dagboekje willen ontvangen kunnen dit 

doorgeven aan Petra Bart, via petra@familiebart.nl of 06-51401218. 

Net als afgelopen jaar ontvangen gemeenteleden niet automatisch een 

dagboekje. Wij hebben besloten de dagboekjes op aanvraag te verstrekken om 

zodoende het milieu te sparen en zodat de dagboekjes terecht komen bij 

gemeenteleden die een dagboekje op prijs stellen.  

Heeft u belangstelling voor een dagboekje? Wilt u dit dan voor 11 december 

a.s doorgeven aan Petra? 

Namens de diaconie, 

Monique Klaver 

 

 

 

Bloemengroeten  
Zondag   7 nov.  Fam. M. Hol – van Kranenburg 

 Dhr. C.J.  Millenaar 

Zondag  14 nov. Mevr. J. Eickhoff 

 Mevr. E. Eickhoff – Visbeen 

 Fam. J. Vreeken 

 Fam. Stigter 

Zondag  21 nov. Mevr. A.W. Groenewoud – v.d. Berg 

 Fam. P. Michel – Boll 

Zondag  28 nov. Mevr. A. de Breuk - Bijleveld 

 Mevr. I.A. de Breuk 

 Mevr. P. Kraay – Boertien 

 Mevr. E. Sluijs – Zwart 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipartsalbum.nl/asp/cliparts.asp?Language=NL&AreaCode=NL&LCID=1043&Source=Categories&Currentpage=4&Nextpage=1&Subcategories_ID=55&S=bloemen
about:blank
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 

Kerkbalans VVB  2021 

Voor de continuïteit van onze financiën is het van groot belang dat de 

toegezegde bedragen regelmatig binnen komen, gelukkig zijn de meeste 

toezeggingen binnen. 

Maar…..nog niet alle toezeggingen van 2021 zijn binnen, denk ook aan de 

aanpassing van uw termijnbetaling! Mocht u het vergeten zijn, wilt u dat dan 

alstublieft alsnog doen? 

Rekeningnummer NL09RABO0373727992  ovv  VVB 2021 

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Okker de Kok 

 

***** 

 

Overzicht inkomsten collectes     

    

Diaconie 10-10-21   €     186,90  

Bank    €       69,00  

    

HA Stille Armoede 17-10-21   €     199,20  

Bank    €     147,00  

    

ZWO onkosten 24-10-21   €     159,60  

Bank    €       77,00  

    

KiA Zomerzending 31-10-21   €     246,90  

Bank    €     117,00  

    

Dankstond 7-11-21   €     225,95  

Bank    €  1.002,00  

    

Op Diaconie rek. ontvangen:     

2x gift € 50,- voor Kerstbonnen stille armoede  
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HELAAS.... 

Vanwege de oplopende corona-besmettingen hebben we helaas moeten 

besluiten de vrijwilligersavond die gepland was op 10 december a.s. te 

annuleren! 
Maar als de mogelijkheid er weer is gaan we aan de slag om een nieuwe avond 

te organiseren. 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

Okker de Kok 

 

 

 

 

 

 

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

Kerk open - Bibliotheek 
Op donderdag 9 en 23 december staan de deuren van De Ontmoetingskerk 

weer open van 13.30 tot 14.30 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.  

Let op: de openingstijden van de bibliotheek zijn veranderd.  

De bibliotheek is nu eens in de 2 weken geopend op donderdag van 13.30 

tot 14.30 uur. 

Truus en Piet Koger 
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Op verzoek publiceren wij hierbij het gedicht van Eeuwigheidszondag 2021 

 

 

Als regendruppels, fris en zacht, 

parels, glanzend in het licht, 

zijn tranen over het gezicht 

van iemand, die vergeefs nog wacht. 

 

De tranen van een groot gemis, 

van dankbare herinnering 

die in mijn hoofd en hart nog zingt, 

nooit meer weg, nooit uitgewist. 

 

Want al die tranen bij elkaar 

zijn een stroom van levend water, 

van vroeger, nu, maar ook van later 

wanneer verdriet is opgeklaard. 

 

Als ik weet, die ik zo mis 

zij woont in mij, hij geeft me raad 

als het even minder gaat, 

maar ook wanneer het beter is; 

 

als ik dankbaar kan bedenken 

dat je nog heel dicht bij me bent, 

die me zo na was, me zo kent, 

God zou je zijn genade schenken. 

 

Hij nam je op en droeg je verder, 

toen hier het leven niet meer ging. 

Door tranen van herinnering 

zie ik jou naast de goede Herder. 

 

Geborgen in God’s lieve hand 

door blijde tranen overmand.      

 

Tekst en illustratie: Marian van der Veen 
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Lichtjestocht van Lichtbaken naar Ontmoetingkerk 

Kerstavond 24 december 2021 

 

 

 

Samen met het Lichtbaken organiseren wij dit jaar, in plaats van een 

traditionele kerstavonddienst, een lichtjestocht door Rijsenhout. De tocht die 

voor jong én oud is bedoeld zal vanaf Het Lichtbaken langs allemaal lichtjes 

en mooie scenes uit het kerstverhaal eindigen bij De Ontmoetingskerk.  

 

Om de route mooi aan te kleden met kaarsjes willen we jullie vragen om glazen 

potten waar een waxinelichtje in past met ons mee te sparen. Bij de ingang van 

de Ontmoetingskerk zal daar een doos voor staan. 

 

Natuurlijk rekenen we erop dat we met zoveel mogelijk mensen van onze 

gemeente én dorpsgenoten deze tocht gaan lopen. Daarom willen we vragen of 

je je wilt opgeven, want vanwege de organisatie en de te verwachten 

maatregelen zullen we de tocht in tijdsblokken starten. De eerste groep zal om 

18.00 starten. 

 

Opgeven kan bij en graag voor 18 december: 

 Miranda Adema :  06-10 80 97 25 

          Gertjan v/d Veen: 06-51 53 50 56 

                               E-mail lichtjestocht@pknrijsenhout.nl 

   

 

 

about:blank
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Verjaardagen in december 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  DECEMBER  2021 

Op  1  december  a.s. zijn dhr. en mw. Vrolijk-Leen, 45  jaar getrouwd.     

Op 13 december a.s. zijn dhr. en mw. Oudekerk-Schriemer, 60 jaar getrouwd.                                                                  

Op 15 december a.s. zijn dhr. en mw. Koger-van Geilswijk, 50 jaar getrouwd.                                                                  

Op 17 december a.s. zijn dhr. en mw. Pet-Noordhof, 50  jaar getrouwd.                                                                  

Op 4 januari 2022 zijn dhr. en mw. Peters-Kaars, 55  jaar getrouwd. 

                                          

Onze hartelijke gelukwensen!!! 

 

02-12-1940 Mevr. G. Bax – Timmer 

02-12-1940 Dhr. H.G. Paar 

06-12-1942 Dhr. J. Kamer 

08-12-1944 Mevr. J. Gercama - Broekhuis 

09-12-1938 Dhr. J. Eikelenboom 

16-12-1946 Mevr. S.E.M. van Haastert – Nooy 

17-12-1938 Mevr. A.P. Borst – Roubos 

19-12-1928 Mevr. M. Michel – Boll 

30-12-1933 Mevr. E. Sluijs – Zwart 

01-01-1931 Mevr. A. Griekspoor – Witmus 

02-01-1933 Dhr. K.P. Visser 

03-01-1929 Dhr. A.J. van der Linden 

04-01-1944 Dhr. A.J. Gercama 
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Top2000 online Kerkdienst donderdag 30 december a.s.  

 

Na het grote succes van de afgelopen 3 jaar organiseren we 

ook dit jaar weer de Top2000-kerkdienst! 

De Top2000 staat boordevol mooie nummers over liefde, 

hoop en verdriet. Je eerste kus? De openingsdans tijdens je 

bruiloft? Een begrafenis? Elke keer als je dat lied hoort denk 

je weer even terug aan toen.  
 

Net als vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om een onlinedienst te houden 

op donderdag 30 december 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur. Dus lekker nog 

bijkomen van de Kerstdagen en vlak voor de voorbereidingen voor 

Oudejaarsavond lekker op de bank kijken naar de Top2000 dienst! De dienst 

zal weer mooi (live) interviews en verrassingen bevatten! 

 

Vind je het toch leuk de Top2000 dienst bij te wonen in de kerk en samen met 

ons als organisatie van de onlinedienst genieten onder het genot van koffie/thee 

en een oliebol, dan is dat mogelijk. Meld je dan uiterlijk 24 december a.s. aan 

op het e-mailadres top2000@pknrijsenhout.nl! 

 

Heb jij een nummer wat verbonden is met een gebeurtenis in jouw leven en wil 

jij dat delen in de Top2000 dienst? Laat het ons dan weten op het e-mailadres 

top2000@pknrijsenhout.nl! Uit de aanmeldingen selecteren wij een aantal 

nummers en zullen wij het verhaal achter of bij de nummers door middel van 

een filmpje bij jouw thuis of op locatie komen filmen. De verhalen met de 

bijbehorende nummers zullen dan worden afgespeeld tijdens de onlinedienst. 

 

Stemmen 

Vanaf heden is het mogelijk jouw stem uit te brengen voor de Top2000 dienst 

in Rijsenhout? Ga naar de site www.top2000kerkdienst.nl, kies bij Top2000 

kerkdiensten voor Rijsenhout en breng jouw stem uit! 

 

Collecte 

Als Top2000 organisatie hebben wij dit jaar gekozen om de opbrengst van de 

collecte te schenken aan Kerk in Actie Geef Licht!  

 

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. 

Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar 

misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere 

about:blank
about:blank
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wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 

vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom 

komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. 

 

Mogen wij op uw gift rekenen? Overmaken mag op het rekeningnummer 

NL09RABO0373727992 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Rijsenhout o.v.v. 

Top2000 dienst/Kerk in Actie Geef Licht! 

 

Wij kijken weer heel erg uit naar deze dienst en hopen er samen met jullie weer 

iets moois van te maken! 

 
 

De Top2000 commissie  

(Gertjan, Marian, Gonja, Hilde, Corné, Robin Paul, André en Cees) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

ma 6 december 19.30 uur Komminn 

wo 15 december 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 
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Creatievelingen gezocht 

 

Wie vindt het leuk om mij rond de kerstperiode te 

ondersteunen met de aankleding van de kerk? 

Durf jij nog op een trapje om de piek op de boom te zetten, 

de kerstlampjes uit de knoop te halen en ben jij niet bang 

om een paar kerstballen te laten sneuvelen?  
 

Dan vraag ik jou om contact met mij op te nemen! 

Groetjes, 

Ingrid , 06-22549680 

 

 

 

 

 

 

Kringenwerk 
 

 

Kerstmiddag in de Ontmoetingskerk 

Heel jammer vinden wij het dat wij aan allen die zich verheugd hadden op een 

kerstmiddag met een mooie liturgie, nu moeten laten weten, dat i.v.m. de 

strengere coronaregels wij besloten hebben dit niet te laten doorgaan. 

Elsa Sluijs 

Mady Vreeken 

***** 

 

Handwerken/hobbyclub 

Helaas gaat ivm corona ook deze ochtend op 1 december NIET door. 
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Bedankt… 
 

 

Wij waren blij verrast met de bloemen van de kerk ter gelegenheid van de 

geboorte van onze achterkleinzoon. Prachtig om weer zo’n klein kereltje te 

hebben. 

Maarten en Truus Hol  

***** 

Bedankt voor het mooie boeket wat ik van de gemeente kreeg nadat mijn 

zwager overleden is.  

Groetjes, Femmie Korte 

***** 

 

Ik wil u bedanken voor plantenbakje dat ik via fam. Harmans gekregen heb. 

Heel veel dank hiervoor.  

Lieve groet, Joke Eickhoff. 

 
***** 

 

Mijn hartelijke dank voor het mooie herfst plantenbakje wat ik kreeg voor mijn 

75e verjaardag. Het wordt erg gewaardeerd. Nogmaals mijn hartelijke dank.  

Groet, Cor Nagtegaal 

***** 

 

Bedankt voor het mooie boeket dat wij voor de geboorte van onze zoon Pepijn 

ontvingen, het is geweldig te zien hoe iedereen meeleeft. 

Groetjes, Leoniek Kol, Pepijn & Robin Vos  

 

***** 

 

Bedankt, wat een verrassing dat Lia Harmans mij een boeket bloemen kwam 

brengen vanuit de gemeente. Hartelijk dank daarvoor. 

Bep Eickhoff 
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Mutaties oktober, november en december 2021 
 

Overleden: 

Dhr. B. Groenewoud 

Remmersteinpark 3, 2151 KE  Nieuw-Vennep 

Geboortedatum: 16 mei 1949  

Overlijdensdatum: 1 november 2021 

 

Dhr. C.J. Millenaar 

Zeilhof 45, 1435 LP  Rijsenhout 

Geboortedatum: 26 januari 1936 

Overlijdensdatum: 16 november 2021 

 

Mevr. G. Dol - Pellicaan 

Loefzijde 107, 1435 NW  Rijsenhout 

Geboortedatum: 4 juni 1933 

Overlijdensdatum: 16 november 2021 

 

Verhuisd: 
Dhr. L. Bax 

Geboortedatum: 9 augustus 1934 

Van: Bennebroekerweg 111, 1435 CH  Rijsenhout 

Naar: Remmersteinpark 3, 2151 KE  Nieuw-Vennep 

 
Mw. A. Hartman - Brussen  

Geboortedatum 18-07-1942 

Van: Heermanszwet 14, 1435 CD Rijsenhout 

Naar: Drie Kolommenplein 55, 1431 LB Aalsmeer 

 
Zowel dhr. Bax als mevrouw Hartman blijven lid van onze gemeente. 
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Vanuit de regio  

 
Onder voorbehoud 

 

Kerstconcert met Gert van Hoef 

 

Donderdagavond 16 december zal de bekende organist Gert van Hoef een 

concert komen verzorgen in het Lichtbaken in Rijsenhout. Deze avond staat 

uiteraard helemaal in het teken van Kerst. Mooie improvisaties op diverse 

kerstliederen, zowel geestelijk als populair. Uiteraard is er weer mogelijkheid 

tot het aanvragen van nummers tijdens de avond. 

Gert heeft al meer dan 100.000 volgers op youtube, daarmee is hij een hit 

online en een veel gevraagde organist! Veel optredens heeft hij al mogen 

verzorgen in zowel binnenland als het buitenland. 

Het belooft een zeer mooie avond te worden. Voor kaarten kan u mailen naar: 

zwaardvdjohan@hotmail.com  Kaarten kosten € 11,00. 

 
***** 

 

Kerstconcert Haarlemmermeers Mannenkoor  

Op zondagmiddag 19 december a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor 

Zang en Vriendschap (HMZV) een kerstconcert in de Ontmoetingskerk in 

Rijsenhout. Aanvang 15:00 uur. 

Het koor zingt een breed repertoire van bekende maar ook minder bekende 

kerstliederen. Ook zijn er meerdere samenzangen en muzikale intermezzi. 

Medewerking verlenen Annelies van der Vlies (mezzo sopraan), Klaas 

Koelewijn (orgel en piano). Algehele muzikale leiding: Roland Bosma. 

Toegangsprijs: € 17,50, kinderen tot 12 jaar € 8,75. Prijzen incl. 

pauzeconsumptie. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Henk van Leeuwen, tel 06 40511125 of Herman 

Beunder, tel 06 44452796 of via de website www.hmzv.net  

We zijn bijzonder blij dat we na een lange stilstand weer kunnen optreden. Ook 

om die reden wordt het een bijzonder concert van het bijna 90-jarige 

Haarlemmermeerse Mannenkoor. U bent van harte welkom! 

Peter Roodenburg 

 

 

 

 

about:blank
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Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

woensdag 1 december Maleachi 1:1-9 Gekwetste liefde 

donderdag 2 december Maleachi 1:10–2:9 Schijn en werkelijkheid 

vrijdag 3 december Maleachi 2:10-16 Kinderen van één vader 

zaterdag 4 december Maleachi 2:17-3:5 Boodschapper komst 

zondag 5 december 

2e Advent  

Maleachi 3:6-12 

Neem de proef op de som 

maandag 6 december Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen 

dinsdag 7 december Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ... 

woensdag 8 december Psalm 28 Smeekbede 

donderdag 9 december Sefanja 3:1-13 Recht 

vrijdag 10 december Sefanja 3:14-20 Bemoediging 

zaterdag 11 december Psalm 72 De beste wensen voor de koning 

zondag 12 december 

3e Advent  

Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

maandag 13 december Jesaja 5:8-19 Afloop 

dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30 Angstbeeld 

woensdag 15 december Jesaja 6:1-12 Roeping 

donderdag 16 december Jesaja 7:1-9 In het nauw 

vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken 

zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed 

zondag 19 december 

4e Advent  

Lucas 1:57-66 

Johannes is zijn naam 

maandag 20 december Lucas 1:67-80 Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden 

dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10 Billboard 

woensdag 22 december Jesaja 8:11-23 Maak het verschil 

donderdag 23 december Jesaja 9:1-6 Licht in de duisternis 

vrijdag 24 december Kerstnacht 
Lucas 2:1-20 

Bijzonder gewoon 

zaterdag 25 december 

Kerstochtend  

Johannes 1:1-18 

Mens geworden 

zondag 26 december Psalm 98 Juichstemming 

maandag 27 december Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen 

dinsdag 28 december Romeinen 15:22-33 Verantwoording 

woensdag 29 december Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 

donderdag 30 december Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 

vrijdag 31 december Psalm 121 Bergen … 
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De redactie van het kerkblad wenst u fijne feestdagen  

en een gezond en mooi 2022 toe! 
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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: 

januari 2022 voor vrijdag 31 december dinsdag 4 januari 

februari 2022 voor vrijdag 28 januari dinsdag 1 februari 

maart 2022 voor vrijdag 25 februari dinsdag 1 maart 
 

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 


