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Pasen zet je in beweging 

Gedurende de veertigdagentijd staan in onze kerk de werken van barm-

hartigheid uit Matteüs 25 centraal, zoals je gemerkt zult hebben. Deze werken 

drukken ons gelovig handelen uit, in de concrete omstandigheden van jou en 

die van je naaste, en in je relatie tot God. Zo loop je samen met God op, en 

houd je je ogen open voor wat God in je leven tot stand kan brengen, en wat jij 

daarin voor anderen kunt betekenen. In de wijze waarop je zelf in beweging 

kunt komen en anderen daarin kunt meenemen, vormen de werken van 

barmhartigheid een goede leidraad. 

Met Pasen zullen we lezen over de opstanding. Met de opstanding begint voor 

ons het volgen van Jezus, ons nieuwe leven dat door de opstanding mogelijk 

wordt gemaakt. Dit nieuwe leven openbaart zich in het dagelijks leven: door 

met Jezus op te lopen, en oog te krijgen voor de betekenis van zijn opstanding 

in jouw leven.  

Maar wat betekent de opstanding van Jezus in ons eigen leven? Wat verandert 

er daardoor? Hoe geeft het ons kracht, moed en uitzicht? Het is best lastig om 

dat onder woorden te brengen. Het verhaal van de Emmaüsgangers, dat we 

kunnen lezen in Lucas, kan ons daarin behulpzaam zijn. Het laat ons zien dat 

het leven na de opstanding een leven “onderweg” is: nog zonder het te beseffen 

zijn ook de Emmaüsgangers zo onderweg. Ze hebben Jezus zien sterven, en 

zitten met vragen. Ze weten niet meer wat ze nu moeten geloven. Jezus komt 

hun daarin tegemoet. Hij loopt, zonder dat ze het weten, een eind met hen op.  

Zo kan het ook ons vergaan. Jezus loopt mee, zonder dat wij het doorhebben. 

Meestal zijn we verblind door dingen die we zien en meemaken. Kunnen we 

niet plaatsen wat de bedoelingen van God zijn. Maar ondertussen loopt Jezus 

met ons op. Ook al weet je niet goed wat je doet, en waarheen het leven leidt, 

het is goed om met Hem op te lopen. Hem mee te nemen in je dagelijkse leven.   

Geloven in de opstanding van Jezus, en begrijpen en inzien wat dat betekent 

voor je leven, is een proces, waarna je pas tot actie kunt komen. Dat laat ons 

de geschiedenis van de Emmaüsgangers ook zien. Als zij eenmaal beseffen wat 

hen is overkomen, en wat zij hebben gezien, zet hen dat in beweging. Dat is 

wat er gebeurt als Jezus je leven raakt. Als je beseft wat Hij heeft gedaan, in 

lijden, sterven en opstanding, dan grijpt dat je aan. Het laat je leven niet 

onveranderd, en brengt je beweging, in moeilijke omstandigheden. In dingen 

die vastzitten. In geloofsvragen waar je niet uit komt.  

Beweging, dat is wat Pasen met je doet. Je wereld kan zomaar op z’n 

grondvesten gaan schudden, maar midden in die realiteit van het bestaan is er 

altijd die beweging van Pasen in ons leven.  

Gonja van ‘t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

Zondag 3 april        

        

10.00 uur: ds. P. Verhoeff uit Alkmaar 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: John Peters 

collectes: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Corné Timmer – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Marry de Kok 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Betty Vervloed – Wil Kamer 

 

***** 

 

 

Zondag 10 april              Palmpasen /  

                  Oecumenische dienst 

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

mededelingen: Marijke Sturing 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collectes: JOP 

voorlezer: Fenna van Dijk 

kostersdienst: Ad en Ria Noordam 

beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v.d. Veen 

organist: Margreet de Vries 

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Ria Honcoop – Lia Harmans 

 

***** 
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Vrijdag 15 april                  Goede Vrijdag 

 

19.30 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Wim Vos 

diaken + collectant: Monique Klaver 

collectes: Heilig Avondmaal 

voorlezer: Mady Vreeken 

kostersdienst: Els en Hans Streefland 

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

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

 

 

***** 

 

 

 

Zondag 17 april         1e Paasdag 
 

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

mededelingen: Marijke Sturing 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collectes: Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

voorlezer: Hilde Appel 

kostersdienst: Ad en Ria Noordam 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Marianne v.d. Vlugt – Corine Pruissen 

 

 
***** 
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Zondag 24 april 

 

10.00 uur: mw. A. Creemer uit Kudelstaart 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: Petra Bart 

collectes: Kerk 

voorlezer: Ellise Evers 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Marry de Kok 

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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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 

 

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar de 

gedrukte versie van het kerkblad. 

 
 

Graag kom ik ook nog even terug op de doopdienst van 20 maart jongstleden. 

De doopouders en de dopelinge Nathalja hebben lang uitgezien naar deze 

dienst. We hebben een goede en prettige voorbereidingstijd met elkaar gehad, 

en de dienst was daar de weerslag van. Wij zijn dankbaar en blij dat er na lange 

tijd eindelijk weer samen met de gemeente zo’n dienst plaats kon vinden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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In memoriam Siem (Simon Daniël) Thuis 

 

“Zijn hele leven heeft hij gereisd. Nu is hij begonnen aan zijn laatste reis”. 

Deze treffende uitspraak stond bovenaan de rouwkaart van Siem.  

Adri en Siem, die elkaar ontmoetten bij het dansen in de Oude Veiling van 

Aalsmeer, waren 51 jaar met elkaar getrouwd. Samen kregen zij twee kinderen: 

Sonja en Arjan. Gedurende de gezinsjaren was Siem misschien wel de helft 

daarvan op reis voor zijn werk dat hij deed voor waterzuiveringen in o.a. 

Ghana. Hiermee hielp hij de mensen daar aan schoon drinkwater. Siem hield 

van het reizen, van het op pad zijn, dat zijn werk met zich meebracht.  

Lang heeft het gezin aan de Kruisweg in Rozenburg gewoond. Dit was direct 

onder Schiphol, zodat de gezinsleden Siem soms zelfs in het vliegtuig konden 

zien zitten, als hij vertrok en zij naar elkaar konden zwaaien. 

Vele jaren is hij werkzaam geweest als diaken van de hervormde kerk in 

Rozenburg. Als hij weg was voor zijn werk, nam Adri als vanzelfsprekend zijn 

taken over, zo verbonden als ze zich voelden met deze kerk.  

Thuis voelde Siem zich als echtgenoot en vader verantwoordelijk voor het 

onderhouden van zijn gezin, waarin werk voor hem belangrijk was, maar er 

was ook plaats voor gezelligheid en het samen maken van uitstapjes en reizen. 

Tot vlak voor zijn overlijden had Siem zelfs nog een reis naar de Noorse 

fjorden geboekt, omdat Adri daar graag ook eens naar toe wilde. De reisgidsen 

daarvan kwamen binnen toen Siem al te ernstig ziek was geworden. Zo had hij 

nog wel meer plannen op de verlanglijst van zijn leven staan, zoals hij hing aan 

leven. 

Bij de voorbereiding rondom de afscheidsbijeenkomst van Siem, kwam de 

tekst uit Openbaringen van Johannes waarin hij schrijft over de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde, naar voren. Over dit visioen lazen we, toen we op 11 maart 

in huiselijke kring afscheid van Siem namen.    

In het vertrouwen dat hij nu geborgen is in Gods licht, wensen we Adri en de 

kinderen Sonja en Arjan alle sterkte toe voor de komende tijd. 
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Project Aandacht & Verbinding 

 

Omzien naar elkaar is een belangrijk thema binnen het beleidsplan van onze 

gemeente.  Omzien naar elkaar zit in ons bloed. Wij zijn een kerkgemeente van 

ontmoeting, waarbij ieder lid wordt gekend en nodig is, en waar ruimte is voor 

persoonlijke geloofservaring. Omzien naar elkaar zullen wij blijvend 

versterken en wij zullen activiteiten stimuleren voor alle verschillende groepen 

mensen binnen onze gemeente, zo staat het in ons beleidsplan omschreven. 

Nu is er in de afgelopen jaren in onze kerk vaak nagedacht over nieuwe 

structuren van het pastoraat. Dit is ook noodzakelijk, aangezien ik voor 60% 

beroepen ben, en meerdere taken heb dan alleen pastoraat. 

 

Graag breng ik u in herinnering dat Ale Gercama destijds met Gretha Bregman 

onderzoek heeft gedaan naar een nieuwe opzet van het pastoraat. In kort bestek 

wil ik u hier nog het een en ander over uitleggen:  

In het bovenstaande onderzoek is er vanuit het thema “Aandacht en 

Verbinding” (tevens de nieuwe naam van onze rubriek “meeleven”) een plan 

geschetst van pastorale zorg op drie niveaus. 

Op het eerste niveau functioneren de contactpersonen als onderdeel van het 

consistorie, zoals zij momenteel met elkaar het zichtbare, aanspreekbare deel 

van de pastorale zorg vormen. 

Op het tweede niveau functioneert een contactpersoon, die zich wil laten 

trainen op een wat zwaarder pastoraal niveau, zodat hij/zij een wat dieper 

pastoraal gesprek kan voeren, bijvoorbeeld in geval van verlieservaringen van 

gemeenteleden.  

Tenslotte vindt op het derde niveau het crisispastoraat, dat door mij als 

predikant verricht wordt, plaats.  

 

Het werk van de contactpersonen is heel belangrijk en wordt enorm 

gewaardeerd. Ik merk ook dat de contactpersonen hun werk met veel plezier 

doen. Daarnaast is er ook een aantal dat meer pastorale vaardigheden zou 

willen aanleren, en is onlangs Marijke Sturing aangesteld als pastorale 

ouderling.   

 

Op woensdagmiddag 18 mei om 14.30 uur zal er in de kerk een 

ontmoetingsmiddag zijn voor alle contactpersonen, mede over bovenstaand 

project. Wij nodigen jullie daar graag voor uit. Fijn om elkaar dan weer te 

ontmoeten en te spreken.  

....... 
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In juni zal er ook een gemeenteavond plaatsvinden in het kader van het 

pastoraat. Daarnaast zal er nog een enquête uitgereikt worden, om inzicht te 

krijgen in de pastorale behoefte van met name de oudste leeftijdsgroep. 

Graag tot ziens op 18 mei en/of de gemeenteavond! 

 

Naast speciale aandacht voor het pastoraat tijdens één van de volgende 

gemeenteavonden, zal er ook een enquête uitgereikt worden, om inzicht te 

krijgen in de pastorale behoefte van de oudste leeftijdsgroep en in de 

bereidheid van de middengroep om hier een rol in te spelen.  

Hartelijke groet, 

Gonja van ‘t Kruis 

 

 

Van de Kerkenraad 
 

De Kerkenraad heeft vergaderd op 7 maart 2022 

 

 Coronamaatregelen 
Wij zijn blij dat alles weer op een “normale” manier kan plaatsvinden. Vele 

mensen hebben de weg naar de kerk weer gevonden en sommige blijven 

nog wat voorzichtig. Alle maatregelen zijn dan wel vervallen maar wij 

vragen wel aan een iedereen 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 zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, 

deze viering willen wij op een andere manier gaan houden dan u de laatste 

tijd gewend bent. Wij zullen met elkaar aan tafel gaan, Brood en Wijn komt 

op een veilige manier bij u langs. 
 

 Kerkrentmeesters 
De obligaties van € 13.150,- zijn uitgeloot. Er is € 9.300,-  uitbetaald en  

€ 3.650,- geschonken aan de kerk en € 200 buiten de kerk. 
 

 Vrijwilligers BBQ 
Op vrijdagavond 22 april zal er een vrijwilligers-bbq in de kerk zijn. 

Vervult u een rol in onze kerk, op welke manier dan ook dan nodigen wij u 

daar voor uit. 
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 Marjolijn  
Op Woensdag 23 maart zijn Marjolijn Honcoop en Philip Wiersma de 

trotse ouders geworden van Abigail, roepnaam Abby. Wij wensen hen veel 

liefde en geluk met dit wondertje. 
 

 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 
 

 

***** 

 

Gemeenteavond over dorpshuisfunctie 

Op dinsdag 29 maart, vanaf 19.30 uur, wordt een gemeenteavond gehouden. 

Eerder heeft u in het kerkblad kunnen lezen dat wij met de gemeente 

Haarlemmermeer overleggen over het verhuren van de zalen van onze 

Ontmoetingskerk aan de gemeente voor de verenigingen die nu De Reede 

gebruiken. Tijdens de gemeenteavond wordt het voorstel gepresenteerd, is er 

gelegenheid voor vragen en discussie. De gemeenteavond is bedoeld om de 

mening van de gemeenteleden te peilen voordat de Kerkenraad een besluit 

neemt. 

 

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze belangrijke gemeenteavond. 

 

Info Wim Vos: wvos@quicknet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Van de Diaconie 
 

Bloemengroeten 
 

6 maart 

- Mw.Eijkhoff, Loefzijde 12 

- Annemieke Eijkhoff, Kleine Poellaan 21 

- Dhr. en mw.Thuis, Aalsmeerderweg 882 

 

13 maart 

- Mw. Ank Oudekerk, Hoofddorp 

- Mady en Krijn Vreeken 

- Jaap Vreeken 

- Bloemengroet voor het detentiecentrum 

 

20 maart 

- Mw. Hobo, Sloppenbrugge 46 

- Mw. Agaath Hartman, Drie Kolommenplein Aalsmeer 

- Mw. Nelleke Kraay, Gerberastraat 27 Aalsmeer 

- Dhr. en mw. Sprangers, Drakenstraat 41 

 

27 maart 

- Fam. Klaver 

- Agnes Kaslander 

- Dhr. Hans Paar 

En er is een boeket gebracht bij de vluchtelingen uit Oekraïne die sinds kort 

in Rijsenhout wonen 

 

 

 

Van het College van Kerkrentmeesters 
 

Gift voor de kerk 

Via Bertus Baas, die met zijn verjaardagbusje bij een jarig gemeentelid was, 

ontvingen we een gift van € 50,- van dat gemeentelid, bedoeld voor onze kerk. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

***** 
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Vrijwilligersvergoeding 

Na het vertrek van de professionele beheerder doen we het beheer van ons 

kerkgebouw zelf. De Kerkenraad heeft besloten om vanaf september 2021 een 

vrijwilligersvergoeding te verstrekken voor de werkzaamheden waartegen 

huurinkomsten staan. Die regels staan in een notitie, die ook op onze website 

staat. 

Onze kerkelijke gemeente heeft er na het vertrek van Wimco van den Burgt 

voor gekozen om het beheer te laten uitvoeren door eigen vrijwilligers. De 

beheerders zijn Ben Aukes, Cees Pols en John Peters. Zij worden ondersteund  

door vrijwilligers. 

Als het werk van die vrijwilligers opbrengsten oplevert (zaalverhuur of 

baropbrengst), komen de vrijwilligers in aanmerking voor een vergoeding. Op 

dit moment hebben we met negen vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst 

gesloten. De vergoeding bedraagt maximaal € 180,- per maand met een 

maximum van € 1.800,- per jaar. Deze vergoedingen zijn onbelast voor de 

vrijwilligers. En ook onze kerk hoeft deze vrijwilligersvergoedingen niet aan 

de Belastingdienst door te geven. De vrijwilligers kunnen er zelf voor kiezen 

om de vrijwilligersvergoeding te ontvangen, of te schenken aan de kerk. 

 

Wim Vos 

voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

***** 

 

Overzicht inkomsten collectes 

  Schaal Bank Totaal 

09-01-2022 Oecume  € 98,50  € 98,50  

16-01-2022 Kerk  € 385,50  € 385,50  

23-01-2022 Diaconie € 121,40  € 141,50  € 262,90  

30-01-2022 Avondmaal  Bardo € 186,30  € 95,50  € 281,80  

06-02-2022 Wereld Diaconaat € 161,95  € 199,50  € 361,45  

13-02-2022 Kerk in actie noodhulp Nepal € 189,12  € 64,50  € 253,62  

20-02-2022 Kerk € 160,55  € 76,50  € 237,05  

27-02-2022 Diaconie € 221,00  € 56,50  € 277,50  

                                                  

 Gift stille armoede   € 50,00  

 Kaartenmolen Hal   € 49,90  

                                            Totaal  € 2.258,22  

 



 12 

 

Een blijk van waardering: Vrijwilligersbarbecue op 22 april 
 

Het was al langer de bedoeling, maar Corona gooide meermaals roet in het 

eten: als bedankje aan alle vrijwilligers in onze kerk willen we graag een 

gezellige vrijwilligersbarbecue organiseren. Gewoon om onze waardering te 

tonen voor de enorme inzet van iedereen vóór en achter de schermen. In de 

achter ons liggende periode hebben we op velen een extra beroep moeten doen. 

En gelukkig lukt het ons samen om de draad op te pakken en alle activiteiten 

weer op de rails te krijgen. Daar zijn we u allen heel dankbaar voor!  

Vervult u een rol in onze kerk, op welke manier dan ook? Dan nodigen wij u 

graag uit als gast op de vrijwilligersbarbecue. U bent welkom op 22 april vanaf 

17.30 uur in de kerk. Wij zorgen daar voor goed eten en drinken, samen zorgen 

we voor de gezelligheid!  

Als u van de partij bent, wilt u zich dan voor 14 april  aanmelden bij Okker de 

Kok (okkerdekok@gmail.com)? O ja, ter verhoging van de feestvreugde zijn 

we op zoek naar leuke anekdotes of herinneringen die u heeft aan het 

vrijwilligerswerk in de kerk. Als u die heeft, wilt u ze dan aan mij doorgeven? 

Tot ziens op 22 april!  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Okker de Kok 

 

 

 

 

 

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

Kerk open - Bibliotheek 
 

Op donderdag 14 en 28 april 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.  

 

 

***** 
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Filmcafé 

ADAM 

Ontmoetingskerk, 

Vrijdag 29 april 19.30 uur 
 

Samia is jong, zwanger en alleenstaand. Ze zoekt werk en vooral een plek om 

te slapen zodat ze de zwangerschap voor haar ouders verborgen kan houden. 

Het kind wil ze afstaan zodra het geboren is. Ze komt terecht bij Abla en haar 

jonge dochter waar ze de dagen tot haar bevalling doorbrengt. Met haar 

debuutfilm Adam zet regisseuse Maryam Touzani een verstilde karakterstudie 

neer van twee Marokkaanse vrouwen. 

 
 

 

 

 

 

 

Kringenwerk 
 

Koffieochtend 

Op het moment van het maken van dit kerkblad was het helaas niet bekend 

wanneer het koffiedrinken is in april in het Lichtbaken. 

Verdere info bij: Gre Tuinstra 0297- 331545 

 

 

Ouderenmiddag - Op weg naar Pasen 

Op dinsdag 12 april a.s. is ieder welkom op een ouderenmiddag. Naast een 

liturgie “Op weg naar Pasen” is er na de pauze gezellig samenzijn. Als ieder 

die wil komen dit even door wil geven, dan weten we hoeveel liturgieën we 

moeten maken. Wat is het al lang geleden dat we een ouderenmiddag hadden! 

Dus, iedereen hartelijk welkom om 3 uur in de Ontmoetingskerk.  

Opgave bij: Elsa Sluijs tel. 0297 - 320323 

                                                                  Mady Vreeken en Elsa Sluijs 

 

***** 

 

 

 

 

about:blank
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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 

april  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… 
 

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling, mooie woorden, prachtige 

bloemen, kaarten en andere blijken van medeleven die wij mochten ontvangen 

tijdens de moeilijke laatste periode en na het overlijden van mijn lieve dochter 

en onze zus Joke. 

Wij zullen verder gaan met de lijfspreuk van Joke: morgen zal het beter gaan. 

Voor haar is dit nu werkelijkheid geworden. 

E. Eickhoff-Visbeen en verdere familie 

 

***** 

Bedankt voor de bloemen die ik recent mocht ontvangen van de gemeente 

vanwege mijn verhuizing naar Aalsmeer.  

Agaath Hartman-Brussen 

 

***** 

 

Afgelopen week werd ik verrast met een bos bloemen namens de kerk na mijn 

schouderoperatie. Hartelijk bedankt.  

Agnes Kaslander 

***** 

 

Twee weken na mijn staaroperatie werd ik verrast door een prachtig boeket 

bloemen van de kerk. Hoewel  de herstelperiode nog enkele weken duurt, blijkt 

deze operatie zeer geslaagd: sinds ruim een jaar kan ik daardoor weer goed 

zien met mijn rechteroog en daardoor met twee ogen van het boeket genieten! 

Hans G. Paar. 
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Verjaardagen in april ‘22 
 
01-04-1928 94 Dhr. C. Langhout 

03-04-1941 81 Dhr. T. Sprangers 

03-04-1942 80 Mevr. A. Oudekerk - Schriemer 

04-04-1936 86 Dhr. H.N. Wolleswinkel 

06-04-1938 84 Mevr. A. van Tol 

06-04-1943 79 Mevr. N. Bouterse - Jongkind 

07-04-1938 84 Dhr. D. Vreeken 

07-04-1943 79 Mevr. C. Nijland - Schellingerhout 

08-04-1942 80 Mevr. A.M. Hulsbos 

13-04-1933 89 Mevr. P.H. Hoogstraten - Verhoef 

13-04-1938 84 Mevr. J.J. Bosma - Boers 

16-04-1934 88 Mevr. E. Eickhoff - Visbeen 

19-04-1940 82 Mevr. J. Pellicaan - Hogeveen 

19-04-1944 78 Mevr. J.J.W. Verbeek - Boone 

23-04-1941 81 Dhr. A. Verbeek 

24-04-1947 75 Mevr. C.J. Harmans - Grosscurt 

30-04-1941 81 Mevr. W.W.M. Schellingerhout - Quartel 

 

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 

 

 

***** 

 

 

 

Huwelijksjubilea 
 

Op 4 april zijn dhr. en mevr. N.M. Moolhuijsen-C.E. Smit, 55 jaar getrouwd. 

Op 5 april zijn dhr. en mevr. L. Koolhaas-L. Verkerk, 55 jaar getrouwd. 

Op 7 april zijn dhr. en mevr. N.W. Sneeuw-T.E. Horsman, 50 jaar getrouwd. 

Op 25 april zijn dhr. en mevr. Degenkamp-G.A. Dekker, 30 jaar getrouwd. 

 

Onze hartelijke gelukwensen! 
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Mutaties maart ‘22 
 

Overleden: 

Mevr. G. Vermaning-van Hes 

Molenpad 2-27, 1431 BZ  Aalsmeer 

Geboortedatum: 13-09-1921 

Overlijdensdatum:  19-02-2022 

 

Verhuisd: 

Mevr. E. Roos 

Geboortedatum: 23-02-1996 

Van: Nieuwe Waardstraat 4, 2312 SM  Leiden 

Naar: Thorbeckelaan 153, 2805 CE  Gouda 

 

Dhr. G.J. Bax 

Geboortedatum: 13-09-1966 

Van: Nieuweweg 33A, 2132 CK  Hoofddorp 

Naar: Nieuweweg 33A-32, 2132 CK  Hoofddorp 

 

Vertrokken: 

Dhr. J.A. Bakker 

Geboortedatum: 07-08-1998 

Van: Verremeer 100, 1435 NB  Rijsenhout  

Naar: Katwijk ZH 

 

Gedoopt: 

Gideon de Blieck 

Harsweg 23, 2461 EZ  Ter Aar 

Geboortedatum: 15-03-2020 

Doopdatum: 20-03-2022 

 

Gijs Verwer 

Zeilhof 61, 1435 LP  Rijsenhout 

Geboortedatum: 24-02-2021 

Doopdatum: 20-03-2022 
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Vanuit de regio  

 

 

Gastgezinnen gezocht! 

Een stroom Oekraïense vluchtelingen komt naar de omliggende landen. Ook 

in Nederland zullen er vluchtelingen komen en voor hen zal een huis gevonden 

moeten worden. Veel mensen hebben al aan gegeven dat zij hun huis voor hen 

beschikbaar willen stellen. Geweldig!  

Los van het bovenstaande heeft Aalsmeer over Hoop, samen met mensen uit 

Nieuw Vennep het verlangen om in navolging van de Rustplek Nederland ook 

in onze regio een netwerk van gastgezinnen op te gaan zetten. Het gaat hierbij 

om het openstellen van je eigen huis voor mensen  - vanaf de tienerleeftijd  - 

die in een kwetsbare periode van hun leven zitten. En dat voor de duur van 

maximaal 6 maanden.  Er is professionele begeleiding, zodat er door de 

persoon, die tijdelijk bij het gastgezin verblijft, vervolgstappen gezet  worden. 

Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet om mensen, die met ernstige 

psychiatrische klachten kampen, verslaafd zijn, een schuldprobleem hebben of 

nog een straf open hebben staan. In verschillende kerken in Aalsmeer, 

Haarlemmermeer en Bollenstreek wordt er in deze weken een promotiefilmpje 

gedraaid in de naburige kerken en is er een flyer met meer informatie. Het is 

best spannend om iemand in huis te nemen: Hoe is de kennismaking? Hoe is 

de begeleiding? Wordt er een vergoeding gevraagd? Kortom nog veel vragen 

en daarom is er op 23 maart in Aalsmeer, in de Oosterkerk om 19.30 uur  een 

infoavond.   

(Bij het verschijnen van dit kerkblad is deze avond reeds geweest)  

Om  het netwerk van gastgezinnen op te zetten zijn er niet alleen gastgezinnen 

nodig maar ook mensen die gesprekken willen voeren of administratieve taken 

willen doen. Wilt u nu al meer weten, dan kunt u bellen met Bernard Sparnaaij 

op 06-10149136 of met Marjo van Leeuwen op 06-30640861. We hopen  dat 

er een netwerk van gastgezinnen opgezet kan worden zodat kwetsbare mensen 

een huis vinden waar ze welkom zijn en tot rust kunnen komen. 
 

***** 

 

 

Bericht van de omliggende kerken 
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Koningsdagconcert 

Nadat we jaren geen uitvoering hebben kunnen geven, is het nu gelukkig weer 

mogelijk! Zaterdag 23 april geeft Aalsmeers Christelijke Oratorium 

Vereniging een Koningsdagconcert met o.a. Gloria in D van Antonio Vivaldi. 

Plaats: Open Hof Kerk in Aalsmeer, Ophelialaan 247. Aanvang: 20.00 uur, 

zaal open 19.15. Entree: €.18,50. Kaartverkoop bij de leden, online 

www.acov.nl en aan de zaal. We zien er naar uit u te ontmoeten. 

Ellise Evers en Fenna van Dijk. 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

ma 11 april 19.30 uur Moderamen 

wo 20 april 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.acov.nl
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Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

vr 1 apr Johannes 14:15-31 ...en Geest 

za 2 apr Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht 

zo 3 apr Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 

ma 4 apr Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel 

di 5 apr Johannes 16:12-24 Verwarring  

wo 6 apr Johannes 16:25-33 Beeldspraak  

do 7 apr Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven 

vr 8 apr Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn 

za 9 apr Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap 

zo 10 apr 
Jeremia 26:10-24 

Palmzondag- Het lot van Uria 

ma 11 apr Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan 

di 12 apr Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten 

wo 13 apr Jeremia 28:1-17 Krachtmeting 

do 14 apr Johannes 18:1-27 Witte Donderdag - Ik ben het (niet) 

vr 15 apr Johannes 18:28–19:30 Goede Vrijdag - Vriend van de keizer 

za 16 apr Johannes 19:31-42 Stille Zaterdag - Voorbereiding voor een 

bijzondere sabbat 

zo 17 apr Johannes 20:1-18 Eerste Paasdag - Wie zoek je? 

ma 18 apr Johannes 20:19-31 Eerst zien... 

di 19 apr Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even 

wo 20 apr Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem 

do 21 apr Jeremia 29:24-32 Weerwoord 

vr 22 apr Psalm 114 De dans van de aarde 

za 23 apr Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken 

zo 24 apr Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger 

ma 25 apr Jeremia 31:2-14 Terugkeer 

di 26 apr Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen 

wo 27 apr Jeremia 31:23-30 Opbouw 

do 28 apr Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond 

vr 29 apr Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst 

za 30 apr Jeremia 32:16-25 Duurzaam? 
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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: 

mei 2022 voor vrijdag 22 april dinsdag 26 april  

juni 2022 voor vrijdag 27 mei dinsdag 31 mei 

juli 2022 voor vrijdag 24 juni dinsdag 28 juni 

 

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 


