
 1 

Veertigdagentijd 
Het evangelie van vandaag vertelt ons over God die op zoek is naar de mens. 

Hij vindt op de meest onverwachte wijze de mensen die verloren zijn. 

Ook wij kunnen elkaar vinden. De joodse filosoof Emmanuel Levinas zegt 

hierover: “de ander is niet eerst object van begrip en vervolgens iemand met 

wie wij spreken. Beide zaken vallen samen. Anders gezegd: het begrijpen van 

de ander is niet te scheiden van het feit dat men hem aanspreekt.” De ander 

doet ons wat, roept ons op tot een andersoortige reactie, roept ons via een echte 

ontmoeting tot de orde. 

In onze christelijke traditie kennen we verschillende wijzen om onze gedachten 

over onze relatie met God en met elkaar te ordenen. Zoals ons werken aan de 

zeven werken van barmhartigheid. De zeven werken van barmhartigheid zijn 

ontleend aan Matteüs 25:31-46. Filosoof en kerkvader Augustinus verbond 

deze werken van barmhartigheid met elkaar. Pas in de dertiende eeuw worden 

deze zeven werken systematisch ingezet bij catechese en spirituele vorming.  

In de 40 dagentijd zullen we in maart aandacht besteden aan de volgende vier 

werken van barmhartigheid: de hongerigen te eten geven (6 maart), de zieken 

bezoeken (13 maart), de naakten kleden (20 maart) en de vreemdelingen 

onderdak bieden (27 maart). Doordat wij mee-aangedaan zijn, worden wij 

aangespoord om onze naaste zo veel mogelijk te helpen. De allergrootste 

barmhartigheid is dat de Zoon van God uit de hemel naar ons toekwam met 

een menselijk lichaam. Hiermee wordt het spoor van barmhartigheid waarmee 

de ene mens de ander behandelt, geplaatst bij de bron van alle barmhartigheid: 

God zelf. God is barmhartig door in de persoon van Jezus Christus mens te 

worden en dezelfde honger en dorst, kou en hitte te voelen die ieder mens voelt.  

Daarom staat er ook in Matteüs 25:40: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie 

gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, 

dat hebben jullie voor mij gedaan.’ Met deze woorden wordt tot uitdrukking 

gebracht dat als je iemand die dorst heeft een beker water geeft, je deze beker 

aan Christus geeft.       Christus geeft stem aan hen die op aarde niets te vertellen 

hebben. Hij vergelijkt het met ons lichaam: als iemand je op de voet trapt, zegt 

je mond: ‘Je trapt me!’ Er is een ander onderdeel van het lichaam dat opkomt 

voor het ene lid van het lichaam dat geen stem heeft. 

Zo vereenzelvigt Jezus zich met de hongerigen. Hij die de honger van mensen 

stilt wordt tegelijkertijd verpersoonlijkt door degene die honger heeft. Christus 
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is degene is die voedt, én is omwille van ons ook hongerig. Christus is degene 

die weldoet maar tegelijkertijd is hij ook de behoeftige. 

Voor een goede verzorging van de zieken en om te kunnen genezen is een 

dokter nodig. Dat blinden kunnen zien en lammen kunnen lopen is enerzijds 

een onderdeel van Gods helende kracht en anderzijds een teken van het 

komende rijk van God.   

Met het kleden van naakten wordt het letterlijk kleden bedoeld, maar ook het 

geestelijke: het is niet fijn als iemand “in zijn hemd gezet wordt”: als je diegene 

in bescherming neemt, kleed je hem/haar ook op die wijze, en doe je een werk 

van barmhartigheid. 

Het met gastvrijheid ontvangen en vluchtelingen onderdak bieden, is iets wat 

ons land veel doet, en is nu, met de oorlog in de Oekraïne ook weer actueel 

geworden. Door zijn menswording stelt Jezus ons in staat om hem gastvrij te 

ontvangen. Op die manier bereidt hij voor ons een plek in de hemel. 

 

Gonja van ‘t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

 

Zondag 6 maart       1e zondag 40 dagentijd 

         Aswoensdag     

        

10.00 uur: Ds. Joanne Vrijhof 
 

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

mededelingen: Marijke Sturing 

diaken + collectant: Monique Klaver 

collectes: Kerk in Aktie; Rwanda 

voorlezer: - 

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 

koffiedienst: Ale Gercama – Gea van Vuren  

 

***** 

 

Zondag 13 maart       2e zondag 40 dagentijd 

        Biduur voor gewas en arbeid 

    

10.00 uur: Ds. Fredrikze uit Harderwijk  
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: John Peters  

collectes: Kerk in Aktie; noodhulp Oekraïne 

voorlezer: - 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Corné Timmer – Gertjan v/d Veen 

organist: Margreet de Vries - Raaijen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Rita v/d Velden – Wilma Pols  
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Zondag 20 maart 2022       3e zondag 40 dagentijd 

         Doopdienst  

10.00 uur: Ds. Gonja van ’t Kruis  
 

ouderling van dienst: 
Okker de Kok  

mededelingen: Okker de Kok  

diaken + collectant: Hilde Appel – Monique Klaver  

collectes: Kerk in Aktie; Werelddiaconaat  

voorlezer: Kees Harmans 

kostersdienst: Hans en Els Streefland 

beamerdienst: Cees Zwart – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Marry de Kok  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Els Streefland – Ellise Evers  

***** 

 

Zondag 27 maart       4e zondag 40 dagentijd  

         Ff zingen; Stille tijd  

 

10.00 uur: Mw. Marian v/d Veen- Niemeijer  
 

ouderling van dienst: 
Wim Vos  

mededelingen: Wim Vos  

diaken + collectant: Petra Bart  

collectes: Kerk in Aktie; De vreemdelingen herbergen 

voorlezer: - 

kostersdienst: Matthijs en Ellise Evers 

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Petra Bart  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Tiny Hinderks – Gerda Ravestijn 

 
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 wijkcoördinator: 

Marijke Sturing:  0297- 320944 

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

 

We leven mee met Bep Eickhoff- Visbeen (Loefzijde 12) en Anne-Mieke en 

Christine. Dochter en zus Joke overleed op 3 februari in het ziekenhuis waar 

zij was opgenomen. Hieronder kunt u haar In Memoriam lezen. 

Ook denken we aan Mw. Ank Oudekerk-Schriemer (Mastbos 335, Hooddorp). 

Zij verloor op 11 februari haar echtgenoot Aldert, die na een lange periode van 

ziekzijn overleed. Zijn In Memoriam kunt u ook hierna lezen.    

Daarnaast kwam er bericht binnen van het overlijden van Grietje Vermaning-

Hes. Zij woonde al enkele jaren in het zorgcentrum in Aalsmeer en overleed 

op 19 februari jl., op 100-jarige leeftijd. De crematieplechtigheid heeft op 28 

februari in besloten kring in Uithoorn plaatsgevonden. 

Jaap Balder is verhuisd van het Rijshornplein naar zorgcentrum In ’t 

Zomerpark in Nieuw-Vennep. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe 

met deze overgang. 

We denken ook aan andere gemeenteleden die te maken hebben met ziekte, of 

wachten op een noodzakelijke verhuizing naar een zorgcentrum.  

Schroom niet om bij ziekte en verdriet voor uzelf of iemand anders contact met 

mij op te nemen. 

 

 

Doopdienst 20 maart 

Op de derde zondag van de 40 dagentijd, 20 maart, zullen Gideon, 

Nathalja en Gijs (eindelijk!) gedoopt kunnen worden. We zien uit 

naar deze dag, nu we weer in alle vrijheid met elkaar samen kunnen 

komen. De dopelingen en de doopouders verheugen zich erop om 

deze dag samen met elkaar als gemeente te vieren.  

Hartelijke groet, Gonja van ‘t Kruis 

mailto:predikant@pknrijsenhout.nl
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In Memoriam Joke Eickhoff 

Op 3 februari overleed, op de leeftijd van 63 jaar Johanna Trijntje Eickhoff.  

Veel mensen in Rijsenhout weten hoe Joke met haar gezondheid heeft getobd, 

en dat zij vele ziekenhuisopnames heeft gekend in haar leven. De eerste 

operatie onderging zij al vlak na haar geboorte in 1958. En zo ging dat om de 

paar jaar door, dan weer een operatie, of een kuur of opname, en dat gedurende 

haar hele leven, tot aan haar sterven enkele weken geleden.  

Het zou je geloof en vertrouwen in God aan kunnen tasten. Maar dat gebeurde 

niet bij Joke. Zij bleef vertrouwen en vertellen over haar geloof, en maakte 

overwegend een positieve en opgeruimde indruk. 

Moeder Bep ging vroeger, met Joke nog in de kinderwagen, op pad langs de 

deuren om loten voor de kerk te verkopen. En later met de zussen in de 

kinderwagen zat Joke er, boven op de wasplank bij. Zo ging zij jaren later zelf 

ook langs de deuren om loten te verkopen, iets waar zij onvermoeibaar in was. 

Daarnaast was zij samen met moeder Bep lang betrokken bij de 

ouderenmiddagen in de kerk.  

Joke maakte ontzettend veel mee, maar leefde haar leven in gemeenschap met 

mensen, in verbondenheid. Zij was korte tijd getrouwd en woonde toen in het 

hoge noorden. Maar toen haar huwelijk misliep, kwam zij weer terug naar 

Rijsenhout. Veel verdriet was er bij het overlijden van haar broer Richard, die 

ruim drie jaar geleden na een ernstige ziekte overleed. 

Joke had graag het gezelschap van meerdere mensen om zich heen. Dat is de 

manier waarop je je verbondenheid met elkaar uitdrukt, maar ook je 

verbondenheid met Christus.  

Een paar jaar geleden zette zij enkele liederen en ook welke Bijbeltekst centraal 

zou moeten staan tijdens haar uitvaart, op papier. Een van die liederen was: 

“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”. Het 3e couplet van dit lied, en 

dat is bijzonder, gaat over de schoonheid waarmee God ons lichaam heeft 

gemaakt, terwijl zijzelf zoveel operaties had ondergaan. Als Bijbeltekst koos 

Joke voor het 7e vers van 1 Johannes 1:“Maar als wij in het licht wandelen, 

zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar / en het bloed van 

Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Aan de hand van deze 

Bijbeltekst vond op 10 februari de dankdienst voor haar leven plaats in 

Aalsmeer. 

Met de gedachte aan de drive tot leven die Joke had en haar vertrouwen in het 

Licht, wensen wij Bep, Anne-Mieke en Christine en verdere familie veel 

sterkte toe in deze tijd. 
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In Memoriam Aldert Oudekerk 

Op 11 februari jl. overleed Aldert Aaldrik Oudekerk, in de leeftijd van 82 jaar. 

Aldert werd geboren in Groningen, maar kwam op heel jonge leeftijd naar de 

Haarlemmermeer. Aldert werd opgevoed in een strenge en rechtlijnige 

geloofsbeleving, die zijn hele leven bij hem zou blijven. Het gezin viel uiteen 

toen zijn moeder overleed, terwijl hij nog maar een tiener was. Aan zijn lot 

overgelaten, kwam hij terecht bij de plantsoenendienst in Badhoevedorp, waar 

hij zijn vrouw Ank ontmoette. Ank’s vader werkte ook bij de 

plantsoenendienst en had zich een beetje over de jonge Aldert ontfermd. Het 

stel trouwde op jonge leeftijd en ging wonen in een oude bus, geld was er niet, 

maar gezinsgeluk zeker wel, toen op 5 december hun eerste zoon Aart-Jan ter 

wereld kwam. Na de geboorte van hun tweede zoon Robert, vonden ze een oud 

huisje aan de Dijk hier in Rijsenhout, dat ze samen eigenhandig maakten tot 

hun fijne thuis, waar ook hun derde zoon Marcel werd geboren.  

Aldert was altijd naast zijn werk bij verffabriek Hermadix in Aalsmeer, te 

vinden in zijn grote tuin, waar hij alle groente verbouwde die Ank dan 

klaarmaakte voor de vriezer. Daarnaast vond hij groot plezier in zijn kanaries 

en natuurlijk het zijn van een hele goede en fijne vader voor zijn zoons en een 

trouwe echtgenoot voor Ank. Helaas sloeg zo’n tien jaar geleden de 

benauwdheid toe, die steeds erger werd. Hij kon niet meer naar de kerk en het 

wonen aan de Dijk met de bewerkelijke tuin werd van een lust een last. Ank 

en Aldert verhuisden van hun geliefde plekje naar een mooi appartement in 

Hoofddorp, op de begane grond en met alle voorzieningen dichtbij. 

Ank heeft altijd met veel liefde en toewijding gezorgd voor Aldert, die steeds 

zieker werd. Afgelopen december was het paar zestig jaar getrouwd, geen feest 

vanwege corona, maar natuurlijk een felicitatie van de koning en de koningin, 

veel bloemen en vooral veel en lang huwelijksgeluk. Ank en Aldert wisten zich 

altijd omringd door Gods liefde, dat was de rode draad in hun leven. Het geloof 

van het opgeheven vingertje was veranderd in een nabije, liefdevolle God die 

Aldert, omringd door zijn gezin, bij zich heeft geroepen toen het niet meer ging 

en die Ank nu ook niet loslaat in haar verdriet. Het thema bij Aldert’s 

begrafenis op de Iepenhof in Hoofddorp, vlakbij het graf van zijn moeder, was 

het aloude lied: Vaste rots van mijn behoud, in die vaste overtuiging is hij 

gestorven.  

We wensen Ank en haar zoons Gods troost toe. 
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Van de Kerkenraad 
De Kerkenraad heeft vergaderd op 15 Februari j.l.: 

 

• Versoepeling coronamaatregelen 

Na bijna 2 jaar van vele maatregelen omtrent Covid-19 gaat het land en dus 

wij als kerk ook weer echt open. 

Alle maatregelen zullen vervallen maar wij vragen wel aan een ieder toch 

goed op te letten. 

En natuurlijk blijft u bij klachten thuis en probeert u toch wat afstand te 

bewaren. De mondkapjes mogen af maar voelt u zich er prettig bij voelt u 

dan vrij om een mondkapje te dragen. 

 

• Diaconie 

De viering van het Heilig  Avondmaal van 20 maart a.s. zal vervallen 

vanwege de uitgestelde doopdienst. Het Heilig  Avondmaal wordt        

verplaatst naar Goede Vrijdag 15 April a.s.  

 Vanuit de Diaconie een blij bericht, dhr. Nico van Kooten zal de taak van 

penningmeester binnen de Diaconie gaan invullen. Wanneer Nico 

bevestigd gaat worden is op dit moment nog niet bekend. 

 

De Collecte van het HA van 30 januari voor Hospice Bardo is door de 

Diaconie aangevuld tot 500 euro.    

Op zondag 13 maart is er een ingelaste collecte voor de Oekraïne. 

 
 

• Groene kerk 

Er is een werkgroep opgericht m.b.t. de Groene kerk,  

Deze bestaat uit Corné Timmer, Chris v/d Heuvel en Gert Jan van der Veen. 

Eventueel andere belangstellende zijn welkom om zich aan te melden bij 

de werkgroep. 
 

• Startzondag 

Het duurt nog een poos maar alvast voor in u agenda; de Startzondag zal 

plaatsvinden op Zondag 5 September 2022. 
 

Heeft u vragen, kunt u deze zoals gebruikelijk stellen aan John Peters 

(voorzitter) of scriba@pknrijsenhout.nl. 

 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Petra Bart 

mailto:scriba@pknrijsenhout.nl
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Van de Diaconie 
Bloemengroeten  
Zondag   6 febr. Fam. O. de Kok - van der Maarl 

 Mevr. G. Bax – Timmer 

Zondag 13 febr. Fam. A. Noordam – Slootweg 

 Dhr. C. Langhout 

Zondag 20 febr. Fam. A.J. van der Linden - Eijk 

 Mevr. A. Schriemer - Lagrouw 

Zondag 27 febr. Fam. G. Pruissen 

 Fam. Caacbay 

 Mevr. W.C. Millenaar 

 

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
Kerk open - Bibliotheek 

Op donderdag 3  en 17 maart 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.  

***** 

Jesus Christ Superstar 

FILMCAFE 25 maart 19.30 uur 

Ontmoetingskerk 

Jesus Christ Superstar vertelt in muzikale vorm het verhaal van de laatste 

zeven dagen van het leven van Jezus. Jezus (Ted Neeley) maakt zijn intocht 

in Jeruzalem, waarbij Judas (Carl Anderson) zich afvraagt of Jezus nog wel 

de juiste dingen doet. Vooral als Jezus zich inlaat met een vrouw als Maria 

Magdalena (Yvonne Elliman). De hoofdpriester Caiaphas (Bob Bingham) 

maakt zich grote zorgen over de toenemende populariteit van Jezus. Hij weet 

Judas zover te krijgen Jezus te verraden. Pontius Pilatus (Barry Dennen) heeft 

in een droom gezien hoe hij verguisd zal worden door de dood van een man, 

Jezus. Als Jezus dan ook aan hem voorgeleid wordt door Caiaphas stuurt 

Pilatus hem handig door naar Koning Herodes (Josh Mostel). Maar die stuurt 

Jezus weer terug naar Pilatus, die onder druk van Caiaphas Jezus uiteindelijk 

laat kruisigen. 
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Van het Z.W.O. 
 

Stuur eens een kaartje! 

 

U weet het vast nog wel, vorig jaar zaten we nog midden in de eenzame tijd 

van corona, toen er ineens drie gezellige kaarten in de bus vielen met het 

Kerkblad. Kaarten om een ander eens een lieve groet te sturen, een hart onder 

de riem te steken, of, dat mocht ook, er zelf plezier aan te beleven. Deze 

kaartenactie bleek een enorm succes en daarom hebben we besloten de actie te 

herhalen. We zijn er tenslotte nog niet helemaal uit, uit de c-ellende en 

bovendien is er altijd wel een reden om iemand even te groeten. Ik heb drie 

tekeningen uitgezocht en daar zijn weer kaarten van gemaakt. Het initiatief was 

aan ons, het is nu aan u om de kaarten een goede bestemming te geven, dat zal 

vast geen probleem zijn. Mocht u meer kaarten nodig hebben, meldt u zich dan 

gerust bij mij, ik heb er nog wat in reserve. 

 

Veel plezier ermee en groet, namens de liturgiecommissie, 

 Marian 

 

40-dagentijd. 

De liturgiecommissie heeft met dank aan onze voorgangers van het ZWO, de 

40-dagentijd voorafgaande aan Pasen voorbereid. In de zondagen voor Pasen 

is er door Kerk in actie elke week een thema uitgezocht. Deze thema’s zijn 

verenigd onder het motto: “Alles komt goed?!” Daar staan niet voor niets een 

vraag- en een uitroepteken achter; we leven in onzekere tijden, maar de hoop 

mag nooit uit ons weg gaan. Daarom ook besteden we elke zondag in de stille 

tijd een moment aan een collectedoel passend in de rij van zeven werken van 

barmhartigheid. Dat doen we door elke week een kaars aan te steken, een gebed 

of gedicht uit te spreken en het collectedoel van de week toe te lichten. Er is 

nog zoveel nood te lenigen, zoveel te doen en daar proberen we in de komende 

weken samen de schouders onder te zetten. We willen u alvast een voorproefje 

geven van wat te wachten staat, met daarbij een korte uitleg en het gironummer 

waar uw bijdrage op kunt storten. Van harte bij u aanbevolen! 

Zondag 6 maart: Zendingszondag: De hongerigen eten geven. 

Je zult maar weinig opleiding hebben genoten en moeten leven van wat je 

verbouwt op een klein stukje grond. Als ouder is het dan elke dag hard 

ploeteren om je gezin te kunnen voeden. Honger ligt voortdurend op de loer. 

De Rwandese diaconessen leren de hongerigen zichzelf te voeden. Boeren en 

boerinnen zien hoe ze veeteelt en landbouw anders aan kunnen pakken en gaan 

beter samenwerken. Zo wordt de spiraal van armoede en honger doorbroken. 
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U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van 

Kerkinactie onder vermelding van: Z 009060 

Er is nog meer dat uw aandacht nodig heeft op deze zondag, namelijk 

Paasgroeten voor gevangenen, het zijn dubbele kaarten, twee delen, de 

bovenste helft is voor de afzender om een groet, wens of gebed op te schrijven 

met je naam maar geen adres, de onderste helft is voor de ontvanger om zelf te 

versturen, die kant dus niet beschrijven. De kaarten zijn gemaakt door 

gedetineerden in o.a. Nieuwersluis. Het gebaar wordt door de ontvangers erg 

gewaardeerd. Alle kaarten  worden door ons 6 of 13 maart verzameld en gaan 

dan naar Kerkinactie waar ze verdeeld worden onder pastorale medewerkers 

in gevangenissen. 

We hebben ook 30 spaardoosjes besteld die we graag gevuld terug ontvangen. 

Het spaardoel is “Kinderen in de knel”, een vertrouwd onderdeel van 

Kerkinactie. Onze dank voor uw aandacht en bijdrage. 

Zondag 13 maart: Kerk in Actie staat in nauw contact met kerken en 

partnerorganisaties in Oekraïne. Natalia Shalata van partnerorganisatie LEF is 

erg bezorgd: "We hebben al weken te maken met aanvallen van hackers, 

desinformatie en provocaties. Met de Russische inval van gisternacht is alles 

heel onzeker geworden, voor ons allemaal. Zo'n grootschalige aanval hadden 

we niet verwacht, heel Oekraïne wordt geraakt door de aanvallen. Vliegvelden 

zijn bestookt, we horen van dodelijke slachtoffers. Een vreselijke situatie.  

De situatie in Oekraïne kan snel verder escaleren. De nood was er al - in acht 

jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen in eigen land ontheemd geraakt -, maar 

wordt nu heel groot. De vluchtelingenstroom neemt toe in omvang. Vanuit de 

dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen in grote groepen naar het westen, 

op zoek naar veiligheid.  

LEF blijft waar nodig hulp bieden in de Oekraïense dorpen, vangt de 

vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en 

transportmiddelen. Natalia: “We blijven alles doen wat we kunnen om mensen 

hier te helpen.” 

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties 

in Oekraïne. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit! We realiseren ons 

dat we nog maar kort geleden een oproep deden voor een extra gift. Toch doen 

we, gezien de nood en de vraag om hulp van onze partners in Oekraïne, weer 

een beroep op u en uw gemeente. 

U kunt uw bijdrage overmaken  via rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 

457 o.v.v. noodhulp Oekraïne 
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Zondag 20 maart: De naakten kleden. 

Dreamhouse wil naast de naakten kleden in Indonesië ook voorkomen dat 

kinderen op straat belanden. Daarom ondersteunt het ouders om financieel 

zelfredzaam te worden, zodat ouders hun kinderen kunnen voeden, kleden en 

naar school laten gaan. Door de coronapandemie is dit werk extra belangrijk 

geworden: door lockdowns verloren veel ouders hun inkomen en nam het 

aantal straatkinderen toe. Dreamhouse zet alles op alles om, samen met 

maatschappelijke instanties, ouders te helpen hun kinderen kleding, zorg, 

voedsel, liefde en aandacht te kunnen bieden.  

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van 

Kerkinactie onder vermelding van: K 017881 

Zondag 27 maart: De vreemdelingen herbergen. 

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken vieren, eten en in het 

voetspoor van Jezus leren gaan. Het thema van deze week is gericht op het met 

elkaar, bekenden, maar ook onbekenden, vluchtelingen en al diegenen die ons 

pad kruisen, kerk te zijn en een thuis te bieden. Juist aan die mensen, die 

vreemdelingen voor ons zijn, van dichtbij en van ver weg. Onder andere de 

kliederkerk biedt daar mogelijkheden toe omdat zij laagdrempelig is en 

toegankelijke samenkomsten biedt voor jong en oud, het hele gezin en ook 

voor degenen die de kerk niet (meer) kennen. De kerk als een thuis voor 

iedereen en een gast aan tafel.  

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van 

Kerkinactie onder vermelding van: 22142 

Zondag 3 april: De dorstigen drinken geven. 

Het zal je maar gebeuren: je moet je als kind zonder ouders zien te redden of 

je staat er als oudere alleen voor. Veel kinderen en ouderen in Moldavië kunnen 

niet terugvallen op familie of geliefden. Geld voor een dagelijkse gezonde 

maaltijd is er niet. De dagcentra van Bethania staan open voor kwetsbare 

mensen. Jezus’ opdracht om dorstigen drinken te geven krijgt hier handen en 

voeten. Jong èn oud kunnen rekenen op zorg, aandacht en dagelijks eten. 

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van 

Kerkinactie onder vermelding van: W 015101 

Zondag 10 april (Palmzondag): De doden begraven. 

Pasen is het feest van de Opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg 

uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw 

beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag 

en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door de duisternis heen is het weer 

licht geworden. Van dat licht willen we delen, ook met jongeren, en hen laten 
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zien waar het echte leven te vinden is, door met hen de Paaschallenge te spelen. 

Met dit spel leren zij zich in te leven in de karakters en het verhaal rond Pasen. 

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van 

Kerkinactie onder vermelding van: 20182 

Zondag 17 april (Pasen): Alles komt goed?! Libanon. 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 

problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en 

gebrek aan goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen elk perspectief 

op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum 

Manara. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun 

trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en 

kunnen een vaktraining volgen. Alles komt goed?! Dankzij de liefde en de 

aandacht die jongeren in het Manara Youth Center krijgen, durven zij hierin te 

geloven. 

U kunt uw bijdrage storten op nr. NL89ABNA 0457 457 457 ten name van 

Kerkinactie onder vermelding van: Z 9201488 

 

Dank voor uw giften en alvast gezegende Paasdagen! 
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Kringenwerk 
 

Koffieochtend 

Op woensdag 30 maart 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.  

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 2 

maart  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. 

 

Bedankt… 
 

Lieve  mensen, 

Namens mij en onze kinderen willen wij U bedanken voor het meeleven 

In welke vorm dan ook,tijdens Leen zijn ziekte en overlijden. 

Hartelijk dank voor het gemeente boeket dat we nadien mochten ontvangen 

van Lia .  

Hartelijke groeten Gerrie Bax en kinderen 

*****  

Vrijdag , 18 februari, hebben Chris en ik bloemen gebracht bij dhr.en mw.van 

der Linden-Eijk. Wij werden ontvangen met koffie en heerlijk gebak. Mw. 

vertelde dat zij een druk weekend hebben, zaterdag komt de burgemeester en 

zondag gaan zij uit eten met de kinderen en kleinkinderen. Mw. vroeg of ik 

een bedankje in het kerkblad wilde schrijven. Namens de fam. van de Linden 

heel erg bedankt voor de bos bloemen en de kaarten zij hebben ontvangen en 

allen een hartelijke groet uit Nieuw Vennep.  

Wil v.d.Heuvel 
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Verjaardagen in maart 2022 
01-03-1947 75 Dhr. H.J. Rus 

04-03-1947 75 Mevr. G. van Vuren - Hennink 

04-03-1942 80 Mevr. C. Joore - Molleman 

04-03-1941 81 Dhr. L. Koolhaas 

05-03-1946 76 Mevr. A. de Breuk - Bijleveld 

09-03-1940 82 Dhr. Tj. Pet 

12-03-1941 81 Mw. Koolhaas 

12-03-1929 93 Mevr. L.M. Marbus - van der Linden 

12-03-1940 82 Dhr. K. Vreeken 

13-03-1946 76 Dhr. C.J.P.M. Harmans 

16-03-1935 87 Mevr. M.J. Kant 

17-03-1943 79 Mevr. M.W. van der Velden - de Geus 

19-03-1944 78 Dhr. N.M. Moolhuijsen 

21-03-1932 90 Dhr. G. Griffioen 

21-03-1936 86 Dhr. W.M. Meijer 

22-03-1932 90 Mevr. A. Terpstra - Koopsen 

26-03-1946 76 Mevr. A. den Braber - Nieuwkoop 

29-03-1947 75 Mevr. M.W.J. Hak 

29-03-1941 81 Dhr. P. Nijland 

01-04-1928 94 Dhr. C. Langhout 

 
 

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 
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Mutaties 
Overleden: 

Mevr. J.T. Eickhoff 

Glipper Dreef 209, 2104 WG  Heemstede 

Geboortedatum: 29-06-1958 

Overlijdensdatum:  03-02-2022 

 

Dhr. A.A. Oudekerk 

Mastbos 335, 2134 NH  Hoofddorp 

Geboortedatum: 06-11-1939 

Overlijdensdatum: 11-02-2022 

 

Verhuisd: 

Dhr. J. Balder 

Geboortedatum: 22-01-1947 

Van: Rijshornplein 24, 1435 HE  Rijsenhout 

Naar: Remmersteinpark 3, 2151 KE  Nieuw-Vennep 

 

Dhr. M.L. Hofman 

Geboortedatum: 29-09-1993 

Van: Waddenstraat 543, 2036 LP  Haarlem 

Naar: Warande 75, 2152 CL  Nieuw-Vennep 

 

Uitgeschreven: 

Mevr. M. Keizer-Roodenburg, geboortedatum: 24-06-1982 

Adres: Rijshornstraat 75A, 1435 HG  Rijsenhout 

 

Dhr. D. van den Bosch, geboortedatum: 30-09-1970 

Dhr. M.C.A. van den Bosch, geboortedatum: 03-05-2002 

Dhr. M.A.E. van den Bosch, geboortedatum: 29-04-2004 

Mevr. M.A.C.E. van den Bosch, geboortedatum: 05-10-2006 

Adres: Piet Lanserhof 36, 1435 HS  Rijsenhout 
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Agenda 
 

Ma  7 maart  19.30 uur Kerkenraad 

Woe 9 maart 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 
    

          

 

Geachte abonnee, 

Ook komend jaar bezorgen wij u weer graag het kerkblad.  

Wij willen u daarom vragen om  de abonnementskosten voor het komende 

jaar à € 12,50 (post € 30,00) over te maken naar onze bankrekening. 

Rekeningnummer:   NL09 RABO 0373727992  

Ten name van:   CvK  Protestantse Gemeente Rijsenhout 

Bedrag:     € 12,50 (post € 30,00) 

Onder vermelding van:  Abonnement kerkblad 2022 

 

Alvast hartelijk bedankt! 
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Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 
di 1 mrt Amos 4:4-13 Ondanks alles 

wo 2 mrt Amos 5:1-9 Aswoensdag - Zoek Mij en leef! 

do 3 mrt Johannes 11:1-27 Het geloof geeft leven 

vr 4 mrt Johannes 11:28-44 De dode komt tevoorschijn 

za 5 mrt Johannes 11:45-57 Iedereen kijkt uit naar Jezus 

zo 6 mrt Johannes 12:1-11 Lazarus weer in gevaar 

ma 7 mrt Psalm 91 Toevlucht  

di 8 mrt Amos 5:10-20 Een kwade tijd 

wo 9 mrt Amos 5:21-27 Liever recht dan offers 

do 10 mrt Amos 6:1-7 Overmoedig  

vr 11 mrt Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand over? 

za 12 mrt Johannes 12:12-19 Hosanna 

zo 13 mrt Johannes 12:20-36 Donderslag bij heldere hemel 

ma 14 mrt Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER 

di 15 mrt Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus 

wo 16 mrt Johannes 13:16-30 De afgezant van God 

do 17 mrt Psalm 103 Prijs de HEER 

vr 18 mrt 2  Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost 

za 19 mrt 2  Korintiërs 1:12-22 Ja is ja 

zo 20 mrt 2  Korintiërs 1:23-2:13 Bezoek brengt verdriet 

ma 21 mrt 2  Korintiërs 2:14-3:6 Een brief in het hart 

di 22 mrt Psalm 125 Vrede over Israël 

wo 23 mrt 2  Korintiërs 3:7-18 Een blijvende glans 

do 24 mrt 2  Korintiërs 4:1-12 Kwetsbare schatbewaarders 

vr 25 mrt 2  Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk 

za 26 mrt 2  Korintiërs 5:6-16 Een open boek 

zo 27 mrt 2  Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is gekomen 

ma 28 mrt 2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf 

di 29 mrt 2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet 

wo 30 mrt Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief 

do 31 mrt Johannes 14:1-14 Vader en Zoon 
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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: 

April 2022 voor vrijdag 25 maart dinsdag 29 maart 

Mei 2022 voor vrijdag 22 april dinsdag 26 april 

   
 

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 


