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Op naar een nieuw jaar.  
Zojuist is de opname van de Top2000-dienst achter de rug. Enkele maanden 

geleden zijn we met een groepje gemeenteleden begonnen met de 

voorbereidingen van deze dienst. Popmuziek spreekt veel mensen aan, zowel 

binnen als buiten de kerk. Fijn dat onze kerk een dienst organiseert waarin 

popliedjes centraal staan: er is zoveel popmuziek die mensen troost en 

inspireert.  

De Top2000-dienst is ook een soort eindejaarsdienst, waarin we terugblikken 

en voortuitkijken. Uit het jaaroverzicht blijkt, dat we ondanks de covid-crisis 

toch heel veel hebben kunnen doen. Maar natuurlijk hopen we dat we dit jaar 

nog meer kunnen doen én bovendien: dat we elkaar weer vaker kunnen zien! 

Uiteindelijk heeft de dienst een lengte van maar liefst tweeënhalf uur gekregen. 

Er zijn niet alleen favoriete nummers van gemeenteleden te horen en te zien, 

maar ook interviews. Linda Vervloed en Marian van der Veen interviewden 

mij in de pastorie aan de Schouwstraat. Voor jullie en mij een nieuw begin als 

jullie nieuwe predikant, en waarmee ik het erg naar mijn zin heb hier in 

Rijsenhout! Maar er zijn nog meer interviews. Zo vertelt Esther Streefland hoe 

één van de kindjes van de tweeling van wie ze zwanger was, het niet heeft 

gehaald, en wat een impact dat op haar en het hele gezin gehad heeft. Ook is 

er een gesprek in de kerk met Robin Witteman te zien. Zij is een psychisch 

kwetsbare jongere, die onlangs een boek uitbracht over haar problematiek. Tot 

slot vertelt Ingrid Schoenmakers over haar werkzaamheden bij de 

Herstelacademie in Haarlem, een leeromgeving voor educatie en zelfhulp voor 

en door mensen met een kwetsbaarheid. En zo werd het thema van deze dienst 

ongemerkt “kwetsbaarheid”, zoals haar opviel. 

Door de covid-crisis hebben we natuurlijk ten volle gemerkt hoe kwetsbaar we 

als mensen zijn. En dat de samenleving uiteindelijk weinig maakbaar is. Dat 

we in het leven niet alles in de hand hebben, en veel “over moeten geven”. 

In de Bijbel lezen we hoe God een weg met onze wereld en met ons mensen 

gaat, en horen we hoe mensen hun weg in het leven moeten zoeken. En dan 

blijkt dat de thema’s en gevoelens die in (pop)liederen bezongen worden 

eigenlijk niet anders zijn dan de ervaringen van mensen in de Bijbelverhalen, 

en dat kwetsbaarheid altijd al gespeeld heeft. 

Met Nieuwjaar richten we onze blik naar buiten en naar voren. We wensen 

elkaar ‘gelukkig nieuwjaar’, en beseffen we dat we de toekomst delen met vele 

anderen, in een wereld die groter is dan de kleine kring van verwanten, van  
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uitdaging en hoop. We blikken vooruit. Wat zal de toekomst ons brengen? We 

hebben bepaalde verwachtingen. Er zijn goede voornemens. Er kan ook een 

zekere angst zijn: ‘waar gaat het naar toe?’ De weg die voor ons ligt, kennen 

wij niet. Geen mens kan in de toekomst kijken. 

Er is Eén die het heden kent en de toekomst overziet. Ons leven ligt in de hand 

van God. Hij leert ons bescheidenheid en eerbiedige afhankelijkheid. God gaat 

daarin zijn ongekende gang. 

Van één ding zijn we wel zeker: dat ook dit jaar voorbijgaat, dat ‘nieuwjaar’ 

‘oudjaar’ wordt. Waar gaan we heen?  

De Bijbel geeft ons een realistische kijk op het leven. In het besef van onze 

kortstondigheid en vergankelijkheid wekt de Bijbel ons op om zoveel mogelijk 

van het alledaagse bestaan te maken en het leven aan te vatten, zoveel als we 

kunnen. Om niet te berusten, maar om de mogelijkheden die we krijgen met 

beide handen aan te grijpen.  

Gonja van ’t Kruis. 
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Erediensten 
 

Tot tenminste 14 januari zullen alle kerkdiensten alleen online zijn. Na de 

persconferentie van 10 januari zullen wij u informeren of deze maatregelen verlengd 

worden. Heeft u vragen over deze maatregelen of twijfelt u of uw activiteit door mag 

gaan, neem dan contact op met de voorzitter of de scriba.  
 

 

Zondag 9 januari        

        

10.00 uur: Ds. Gonja van ’t Kruis  
 

ouderling van dienst: Marjolijn Honcoop  

mededelingen: Marjolijn Honcoop 

voorlezer:  Fenna van Dijk  

kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers 

beamerdienst: Wim Vos- Gertjan v/d Veen  

organist: Margreet de Vries - Raaijen 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

 

***** 

 

 

Zondag 16 januari 

     

10.00 uur: Mw. Karin Smit – v/d Berg uit Baambrugge 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama – Linda Vervloed 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: Monique Klaver    

kostersdienst: Ad & Ria Noordam  

beamerdienst: Cees Pols – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Tiny Hinderks – Gerda Ravestijn 

 

***** 
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Zondag 23 januari 

      Afscheid en bevestiging Ambtsdragers 

 

10.00 uur: Ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Wim Vos – Jannie Verburg 

mededelingen: Wim Vos 

diaken + collectant: Hilde Appel  

collectes: Oecume  

voorlezer:  Mady Vreeken  

kostersdienst: Ben Aukes  

beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Ria Honcoop – Lia Harmans  

 

 
***** 

Zondag 30 januari 

 

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

ouderling van dienst: Okker de Kok – Mary de Kok  

mededelingen: Okker de Kok  

diaken + collectant: John Peters – Petra Bart  

collectes: Kerk 

voorlezer: Huig Baartman  

kostersdienst: Joop Sollman  

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Mary de Kok  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Betty Vervloed – Wilma Saarloos 

 

 
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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Aandacht en verbinding 
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 de coördinator; Marijke Sturing 0297-

320944 

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, 500061 

 

Op 1 november jl. overleed ons gemeentelid Barend Groenewoud. Door 

omstandigheden is er in het vorige kerkblad geen In Memoriam van hem 

geplaatst. U kunt het nu hieronder lezen.  

***** 

Janie (Adriana) Griekspoor-Witmus ontviel ons op 21 december. Ook van haar 

kunt u een In Memoriam lezen. 

***** 

Even geleden kwam het droevige bericht dat Cees Pols ernstig ziek is. Er blijkt 

sprake van een agressieve tumor zijn in rug. Daarnaast volgen er nog 

onderzoeken van zijn slokdarm en maag. Hij gaat een lange weg tegemoet, 

waarbij we hem, Mattie en hun dochters Gods sterkte toe wensen. 

***** 

Op moment van schrijven is Leen Bax vanwege een infectie opgenomen in het 

Spaarne in Haarlem. We hopen dat hij daar weer op krachten komt, zodat hij 

gesterkt kan terugkeren naar het Zomerpark.  

***** 

Mw. Marbus-van der Linden, al op hoge leeftijd, was na een val in het 

ziekenhuis opgenomen, en daarna op de covid-afdeling van de St. Jakob-

kliniek in Haarlem. Inmiddels is zij weer aardig hersteld, maar moet zij nog 

wel verder op krachten komen, voor zij weer naar huis kan terugkeren.  

***** 

Kees Honcoop, Nelleke Kraaij, en Cocky van der Neut zijn na hun operaties 

gelukkig weer goed herstellende. 

***** 

We denken ook aan de andere gemeenteleden die kampen met zorgen of 

wachten op een operatie. 

***** 

 

 

mailto:predikant@pknrijsenhout.nl
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In memoriam Barend Groenewoud 

Op 1 november jl. overleed, op de leeftijd van 72 jaar, ons gemeentelid Barend 

Groenewoud. 

Barend groeide op in Abbenes en Rijk, in een gezin met elf kinderen. Samen 

met Anneke, met wie hij later trouwde, stichtte hij een gezin met drie kinderen, 

hier aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout, waar hij als kweker werkte. Het 

was een leven met hard werken, dat ook wel zijn sporen achter bleek te laten, 

toen Barend in 2010 een hernia kreeg, waarbij hij later ook nog getroffen werd 

door Parkinson. 

Het geloof is altijd een steun geweest voor Barend. Niet alleen uit Bijbelteksten 

maar ook uit liederen putte hij troost. Hij was een positieve en krachtige man, 

maar vond het fijn om zichzelf af en toe moed en kracht in te zingen. Zo kwam 

hij graag naar de FF-zingen diensten in onze kerk, en zong hij boven in huis 

maar wat vaak het lied “Daar is kracht in het bloed” uit volle borst mee. Ook 

op zijn ziekbed van de laatste tijd kon hij nog moed putten uit zijn geloof.  

Tijdens de dankdienst voor zijn leven op 5 november stond Psalm 62 centraal, 

de trouwtekst van 48 jaar geleden: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van 

hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, 

nooit zal ik wankelen. 

In dat geloof wensen we Anneke, Manuela, Ronald en Tamara, hun partners 

en de kleinkinderen Gods troost voor de komende tijd toe. 

 

 

 

 

 



 7 

In memoriam Janie (Adriana) Griekspoor-Witmus 

Op 21 december overleed Janie Griekspoor. Zij werd 90 jaar. 

Janie was een gelovige vrouw, die graag over haar geloof sprak. Als kind werd 

zij gegrepen door de religieuze verhalen die zij op school hoorde, en zij ging 

ook graag naar de zondagschool. Later ging zij ook naar de jongerenvereniging 

die van de kerk uitging, waar zij tevens haar toekomstige echtgenoot Co leerde 

kennen. Zij trouwden, en er werden vijf kinderen geboren. Haar kinderen 

hadden in haar een liefhebbende moeder, die goed voor hen zorgde.  

Janie was erg leergierig en maakte tot op het einde van haar leven veelvuldig 

gebruik van de computer. Zij interesseerde zich in het wel en wee van de 

wereld en bleef actief meeleven. Daarnaast had zij een passie voor de natuur 

en alles wat daarin leeft en een bijzondere belangstelling voor de aanleg van 

tuinen.  

Over haar geloof is zij altijd blijven praten. Daarom stonden we tijdens de 

dankdienst voor haar leven, die plaatsvond op 28 december, stil bij vers 17 van 

uit Psalm 71: God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik 

uw wonderen. Daarnaast lazen we ook uit Hebreeën 2, over de volharding in 

het geloof. Twee Bijbelgedeelten die veelzeggend zijn voor de weg in het 

geloof die Janie in haar leven heeft afgelegd, waarbij ze steun ondervond en 

het ook weer doorgaf aan anderen. 

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere (schoon)familie en 

dierbaren veel sterkte toe in de komende tijd. 

 

 

 

 

De doopdienst vervalt…. 

Wat hadden we ons verheugd op de feestelijke doopdienst van 9 januari, met 

maar liefst drie dopelingen! 

Maar omdat de ouders van de dopelingen Gideon en Gijs en onze 22-jarige 

dopelinge Nathalja zich te veel verbonden voelen met de gemeente, hebben we 

besloten om deze feestelijke doopdienst naar een later tijdstip te verplaatsen, 

naar een datum waarop iedereen weer welkom is in de kerk. 
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Ambtsdragers: bevestiging, afscheid en ziekte 

Tijdens de dienst van 23 januari zullen we afscheid nemen van Jan en Ans 

Hofman, die beiden velen jaren pastorale ouderling zijn geweest. Chris van 

den Heuvel zal na zijn jarenlange arbeid in de diaconie uit de kerkenraad 

vertrekken. Hij blijft wel penningmeester van het CvK. Alle drie wil ik hen 

van harte danken voor het werk dat zij voor onze kerk hebben verricht. 

Op deze zondag verwelkomen we Marijke Sturing-Struik in de kerkenraad en 

zullen wij haar als nieuwe pastoraal ouderlinge bevestigen. We moeten nog 

even afwachten of deze dienst weer alleen online zal zijn, of dat we weer met 

z’n allen samen kunnen komen. 

Eerder in dit kerkblad hebt u al kunnen lezen over de situatie waarin Cees en 

Mattie Pols verkeren. In verband met de ziekte van Cees, hebben zij beiden 

voor onbepaalde tijd een pauze ingelast voor wat betreft hun pastorale 

werkzaamheden. In geval van nood, kunt u mij bereiken, mijn gegevens staan 

voorin in het kerkblad. 

Hartelijke groet en een gezegend nieuw jaar toegewenst, 

Gonja van ’t Kruis 
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Van de Kerkenraad 
De Kerkenraad heeft vergaderd op 29 november j.l.: 

• Aangescherpte coronamaatregelen 

Tot 14 januari a.s. is Nederland in lockdown. De Kerkenraad heeft 

besloten het advies van de PKN op te volgen, wat het volgende betekent: 

• Alle diensten zullen alleen online bij te wonen zijn; 

• Alle kerkelijke activiteiten moeten worden gestopt; 

• Alleen de activiteiten die conform het advies van de RIVM door 

mogen gaan, kunnen doorgaan. Denk aan het consultatiebureau 

en de Voedselbank; 

• Vergaderingen moeten zoveel mogelijk online plaatsvinden.  

Bovenstaande maatregelen gelden tenminste tot 14 januari. Na de 

persconferentie van 10 januari zullen wij u informeren of deze maatregelen 

verlengd worden. Heeft u vragen over deze maatregelen of twijfelt u of uw 

activiteit door mag gaan, neem dan contact op met de voorzitter of de 

scriba.  

• Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

Tijdens de laatste Kerkenraadsvergadering hebben wij afscheid 

genomen van onze vertrekkende ambtsdragers: Jan en Ans Hofman 

(consistorie), en Chris van den Heuvel (diaconie). In overleg met hen is 

besloten om de afscheidsdienst te verplaatsen naar 23 januari. Dan valt 

het afscheid samen met het bevestigen van een nieuwe ambtsdrager: 

Marijke Sturing (consistorie). Alles onder voorbehoud van de dan 

geldende coronamaatregelen. Komt u ook, om onze drie ambtsdragers 

te bedanken voor hun jarenlange inzet en de nieuwe ambtsdrager 

welkom te heten?  

• Nieuwjaarswens van de Kerkenraad 

Op het laatste moment was Kerst misschien niet wat u verwacht had. 

Een lockdown, alle kerstdiensten online en alleen in kleine groepjes 

langs bij familie of vrienden. Toch hopen we dat u een gezellige en 

liefdevolle Kerst heeft gehad, en heeft kunnen genieten van alle mooie 

diensten die toch door konden gaan! De Kerkenraad is dankbaar voor 

de inzet van alle vrijwilligers die zich hard hebben gemaakt voor een 

vrolijke Kerst: de kerstnachtdienst, de kerstmorgendienst vol gezang, de 

Top2000-dienst en ga zo maar door! 

De Kerkenraad wilt u allen een gelukkig en gezond 2022 toewensen, en 

hoopt u allen weer (veilig) te kunnen ontmoeten in het nieuwe jaar!  

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Marjolijn Honcoop, scriba 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
   

Schaal Bank ToTaal 

14-11-2021 Kerk in actie Syrie (  HA) € 157,92  € 70,00  € 227,92       

21-11-2021 Pastoraat (eigen) € 219,75  € 64,00  € 283,75       

28-11-2021 FF zingen € 100,25  € 64,00  € 164,25       

05-12-2021 Zending € 123,05  € 110,00  € 233,05       

 
Offerblok bij ingang deur 

  
€ 10,71       

 
Kaarten standaard  Hal 

  
€ 90,60      
€ 

1.010,28  

 

Actie kerkbalans 2022 

Van 22 januari t/m 5 Februari a.s. is er weer actie kerkbalans met het thema: 

Geef vandaag voor de kerk van  morgen 

De actie Kerkbalans willen we ondanks corona gewoon door laten gaan en 

we houden ons aan de regels. 

U kunt op de antwoordstrook aangeven welk bedrag u dit jaar aan onze  

gemeente wilt geven. 

Leg de antwoordenveloppe klaar, daarmee helpt u de lopers, want wanneer 

uw enveloppe gereed ligt, kunnen we volgens de corona regels alles vlot 

afhandelen. 

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

aanpassing van uw termijnbetaling! 

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Okker de Kok. 
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Van de Diaconie 
 Bloemengroeten  
Zondag   5 dec.  Mevr. J. Pellicaan - Hogeveen 

 Dhr. W. Timmer 

 Dhr. Tj. Gardenier 

 Fam. P.J. Vrolijk - Leen 

Zondag  12 dec. Dhr. C.J. Millenaar 

 Mevr. C. Millenaar (Hoofddorp) 

 Fam. A.A. Oudekerk 

 Fam. Tj. Pet - Noordhof 

 Fam. P. Koger – van Geilswijk 

Zondag  19 dec. Fam. M. Ravestijn 

Zondag  26 dec. Mevr. C.G. van der Neut – Rademaker 

 Dhr. C. Honcoop 

 

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

Kerk open - Bibliotheek 

Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen omtrent COVID19 

zal op donderdag 20 januari staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer 

open van 13.30 uur -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.  

 

 

 

Kringenwerk 
 

Alle activiteiten zijn i.v.m. de geldende maatregelen afgelast.  
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Bedankt… 
 

Bedankt voor de mooie bloemen en vele kaarten, die we hebben gekregen voor 

ons 50 jarig huwelijk. 

Lieve groeten,  

Truus en Piet Koger.  

***** 

Mede namens de kinderen wil ik iedereen bedanken, voor het medeleven na 

het overlijden van Barend. In welke vorm ook maar die wij van vele mochten 

ontvangen. Wij hebben na de dankdienst aan de Parkinsonvereniging, het 

mooie bedrag van 1200,00 euro mogen overmaken.  

Wij wensen u allen een Gezond 2022 toe. 

Hartelijke groeten,  

Anneke Groenewoud en kinderen. 

***** 

Wat leuk dat we een boeket voor onze trouwdag mochten ontvangen. Hartelijk 

dank.  

Peter en Marian Vrolijk.  

***** 

Allereerst heel hartelijk dank voor het mooie boeket wat Lia Harmans mij 

bracht nadat ik ongelukkig gevallen was en daardoor mijn elleboog brak. Na 

ruim 14 dagen gips en een operatie ben ik nu aan het oefenen om mijn arm 

weer goed te kunnen gebruiken. Ook wil ik iedereen bedanken voor de lieve 

kaarten en telefoontjes. Hartverwarmend! De kerstdagen zijn voorbij, maar 

voor nu wil ik iedereen vanuit Aalsmeer een hoopvol en liefdevol 2022 

toewensen. Hopelijk na een poosje, tot ziens in de kerk.  

Hartelijke groeten, Nelleke Kraaij.  

*****  
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Verjaardagen in januari 
 
2-1-1933 89 Dhr. K.P. Visser 

3-1-1929 93 Dhr. A.J. van der Linden 

4-1-1944 78 Dhr. A.J. Gercama 

9-1-1944 78 Dhr. C.W. Zwart 

14-1-1940 82 Mevr. W.I.A. Binnekade - Schaap 

14-1-1944 78 Mevr. K.S. Wies - Piet 

15-1-1947 75 Mevr. T. Hol - van Kranenburg 

22-1-1947 75 Dhr. J. Balder 

23-1-1936 86 Dhr. G. van Luling 

29-1-1935 87 Mevr. N. Timmer - den Braber 

29-1-1941 81 Dhr. D.M. Boorsma 

30-1-1941 81 Mevr. P. Koese - van Luling 

31-1-1947 75 Dhr. J. Berghoef 

 
Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden 

en voor de toekomst Gods zegen toe. 

Namens het Kerkelijk Bureau, Marjan Hoogterp 

 273060 

 

Mutaties 
 
Overleden: 

Mevr. A. Griekspoor - Witmus 

Aarbergerweg 24, 1435 CB  Rijsenhout 

Geboortedatum: 01-01-1931  

Overlijdensdatum:  21-12-2021 

 
 

Agenda 
 

Ma  10 januari 19.30 uur  Kominn  

Ma  17 januari 19.30 uur  Moderamen 

Woe 26 januari 19.30 uur  College van Kerkrentmeesters 
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Bijbelrooster januari 2022 
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 
za 1 jan Lucas 2:21-32 Teken van vrede - voor wie het 

ziet 

zo 2 jan Lucas 2:33-40 Profetes in actie 

ma 3 jan Lucas 2:41-52 Thuis 

di 4 jan Jesaja 41:1-7 De eerste en de laatste 

wo 5 jan Jesaja 41:8-13 Niet alleen 

do 6 jan Jesaja 41:14-20 Bij God is niets onmogelijk 

vr 7 jan Jesaja 41:21-29 Wind en leegte 

za 8 jan Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar 

zo 9 jan Johannes 1:19-28 Wie is Johannes? 

ma 10 jan Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis 

di 11 jan Johannes 1:43-51 Uit Nazaret? 

wo 12 jan Psalm 46 Als God voor je is ... 

do 13 jan Lucas 3:1-9 Een roepende in de woestijn 

vr 14 jan Lucas 3:10-22 Aankondiging van de 

vuurdoop 

za 15 jan Lucas 3:23-38 De Zoon van God 

zo 16 jan Johannes 2:1-12 Het eerste teken 

ma 17 jan Johannes 2:13-25 Hartstocht  

di 18 jan Psalm 66 Getuigenislied 

wo 19 jan Jesaja 42:14-25 Doof en blind 

do 20 jan Jesaja 43:1-7 Het tij keert 

vr 21 jan Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst 

za 22 jan Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit 

zo 23 jan Jesaja 43:22-28 Genade  

ma 24 jan Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij? 

di 25 jan Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht 

wo 26 jan Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen 

do 27 jan Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht 

vr 28 jan Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen 

za 29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 

zo 30 jan Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 

ma 31 jan Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 
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Onderstaand overzicht is het verschijningsrooster voor 2022 

van het kerkblad. Handig om uit te knippen en te bewaren! Als 

redactie is het elke maand een aardige klus om alles in goede 

orde te plaatsen in het kerkblad. Wij vragen u dan ook om uw 

stukjes op tijd in te leveren! 

De redactie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

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: 

Februari 2022 voor vrijdag 28 januari dinsdag 1 februari 

Maart 2022 voor vrijdag 24 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 


