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Verbinding 
In het kader van de komende herdenking van de bevrijding is er door 

verschillende organisaties in Rijsenhout een fotowedstrijd uitgeschreven onder 

het motto ‘Verbinden zonder Pleisters’. Een originele titel, waarbij vermeld 

wordt: “om een wond te verbinden heb je pleisters of verband nodig. Voor het 

verbinden van mensen onderling of verbinding te leggen met de geschiedenis 

of de natuur ben je alleen zelf nodig.” 

Om je als mensen te verbinden met elkaar, is het nodig dat je elkaar erkent en 

waardeert, hoezeer je ook kunt verschillen. Die diversiteit is best lastig. Maar 

die verschillen kunnen, juist vanuit christelijk perspectief, ook gezien worden 

als een bron van rijkdom. Diversiteit is immers inherent aan de schepping, en 

wordt deel van het christelijke getuigenis als op het Pinksterfeest de Geest 

wordt uitgestort en het Evangelie klinkt in de talen van alle volken die op dat 

moment vertegenwoordigd zijn in Jeruzalem. Ook in het eschatologische 

perspectief, dat Johannes beschrijft in het boek Openbaring, is dit zichtbaar: 

een menigte uit alle landen en volken, van elke stam en taal, prijst God 

(Openbaring 7:9). En als Paulus wordt geconfronteerd met de verschillen 

tussen joden en niet-joodse christenen in Efeze, herinnert hij de christenen 

eraan dat in Christus de scheidingsmuur, de muur van vijandschap, is 

afgebroken (Efeziërs 2:14), en dat we alleen maar samen met alle christenen, 

in alle diversiteit, de volheid van God kunnen kennen (Efeziërs 3:14-19). 

In de ontmoeting met mensen met een verschillend opleidingsniveau, 

verschillende interesses, verschillende sociale en politieke visies en waarden, 

verschillende hobby’s, wordt je blik verbreed en begrijp je langzaam maar 

zeker zoveel meer van zowel God als van deze wereld. 

Verschillen die ter sprake komen, kunnen leiden tot een dieper inzicht, en juist 

daarom is de verbinding tussen mensen zo belangrijk.  

Jezus, Gods Zoon, komt als rebel ons bestaan binnen en zet zijn hele leven lang 

de menselijke verhoudingen op z’n kop door het aanraken van de 

onaanraakbaren én door het tornen aan de wereldse machten.   

Gods toekomst nodigt ons uit tot een leven dat bijdraagt aan een rechtvaardige, 

liefhebbende en duurzame maatschappij, vanuit de hoop en wetenschap dat het 

Gods toekomst is. 

Gonja van ’t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

 

Zondag 1 mei        

        

10.00 uur: Ds. Gretha Bregman - Hoving 
 

ouderling van dienst: Wim Vos 

mededelingen: Wim Vos 

diaken + collectant: Monique Klaver  

collectes: Diaconie 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Els Streefland – Ellise Evers 

 

***** 

 

Zondag 8 mei         ff zingen 

    

10.00 uur: Mw. Mady Vreeken  
 

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

mededelingen: Marijke Sturing  

diaken + collectant: John Peters 

collectes: Ff zingen 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Marry de Kok  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Fenna van Dijk – Ineke Vredenburg 

 

 

 



 3 

Zondag 15 mei                           Doopdienst 

 

10.00 uur: Ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: 
Marijke Sturing  

mededelingen: Marijke Sturing 

diaken + collectant: Petra Bart – Hilde Appel 

collectes: Kerk  

voorlezer: Wilma Pols 

kostersdienst: Hans & Els Streefland 

beamerdienst: Gertjan v/d Veen  

organist: Margreet de Vries 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Rita v/d Velde – Wilma Saarloos 

 

 
***** 

 

Zondag 22 mei 

 

10.00 uur: Ds. Axel Wicke uit Den Haag 
 

ouderling van dienst: Wim Vos 

mededelingen: Wim Vos 

diaken + collectant: Monique Klaver 

collectes: Diaconie 

kostersdienst: Ad & Ria Noordam 

beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Petra Bart.  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Gre Verwoert – Gea van Vuren  
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Donderdag 26 mei       Hemelvaartsdag 

 

 09.30 uur: Ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: 
Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: John Peters  

collectes: Kerk 

voorlezer: Kees Harmans 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen  

organist: Andre Keessen 

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

 

 

 

 

 
Zondag 29 mei 

 

10.00 uur: Ds. A.J.O van de Wal uit Hoofddorp 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collectes: Diaconie 

voorlezer: Fenna van Dijk 

kostersdienst: Huub & Hilde Appel 

beamerdienst: Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

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 

Weekje vrij 

Van 25 april t/m 1 mei ben ik een weekje vrij 

ds. Gert van de Meeberg en Gretha Bregman nemen in die week waar. 

Vanaf 2 mei ben ik weer present. 

In geval van nood kunt u in de week van 25 april t/m 1 mei John Peters bellen. 

Hartelijke groet, Gonja van ‘t Kruis 

***** 

We leven mee met Marjan en Wim Hoogterp-Langhout. (Schoon)vader Cor 

Langhout overleed op 29 maart jl. op 93-jarige leeftijd. Hieronder kunt u een 

In Memoriam lezen. 

***** 

Na een lichte beroerte was Gré Tuinstra enige dagen opgenomen in het 

ziekenhuis. Thuis is zij nu verder herstellende. We bidden voor een goed 

herstel en heling. 

***** 

Ook An van der Linden (Korenaarstraat 8e, Nieuw-Vennep) heeft vanwege 

hartproblematiek even in het Spaarneziekenhuis in Haarlem-Zuid gelegen. 

Gelukkig kon zij snel weer naar huis en gaat het nu weer beter met haar.  

Adri Thuis is nog bezig met haar revalidatie in Reade, een revalidatiecentrum 

aan de Overtoom in Amsterdam. Als u haar een kaartje wilt sturen is het 

postadres van Reade: Admiraal Helfrichstraat1, 1056 AA Amsterdam. 

***** 

We leven ook mee met andere gemeenteleden, die hier (nog) niet genoemd 

(willen) worden, maar wel op een operatie of onderzoek wachten.  

***** 

Zondag 15 mei: Doop Sem Willem Raadschelders 

Tijdens de dienst van zondag 15 mei zal Sem Raadschelders, 

zoon van Birgit Vos en Eric Raadschelders en broertje van 

Evi in de kerk ten doop worden gehouden. 

Sem werd geboren op de laatste dag van 2021. 

We zien uit naar een feestelijke dienst met elkaar! 

mailto:predikant@pknrijsenhout.nl
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Bij onze kerk wappert de Oekraïense vlag al een tijdje, uit solidariteit met de 

Oekraïense bevolking en de mensen uit de Oekraïne die naar ons land zijn 

gevlucht. Ook in Rijsenhout worden er mensen opgevangen. We hebben hen 

uit naam van de gezamenlijke kerken een Palmpaasstok gebracht. 

Nu de Palmpaasstok ter sprake komt: terugkijkend op de Palmpasendienst met 

de scholen was het goed om dit samen zo met de kinderen te kunnen vieren. 

Het maken van een Palmpaasstok maakt het feest van Pasen voor de kinderen 

concreet en inzichtelijk. Mij is gevraagd om de symboliek van de stok nog 

even uit te leggen. 

 

Het kruis staat symbool voor het 

kruis waaraan Jezus stierf (Goede 

Vrijdag); de Palmtakken (bij ons 

buxus) staan symbool voor de 

intocht in Jeruzalem (Palmzondag); 

het broodhaantje verwijst naar het 

breken en verdelen van het brood 

door Jezus tijdens het laatste 

avondmaal; de haan is het symbool 

voor de haan die kraaide nadat 

Petrus drie keer had gezegd dat hij 

Jezus niet kende; de eitjes staan 

voor het nieuwe leven 

(Paaszondag); de 30 rozijnen voor 

de 30 zilverlingen waarvoor Judas 

Jezus verraadde, en de 12 

doppinda’s verwijzen naar de 

twaalf apostelen. 
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In Memoriam Cor Langhout 

Al een aantal jaren verblijvend in zorgcentrum de Kloosterhof, eerst samen 

met zijn vrouw, en de laatste jaren alleen, overleed op 29 maart jl. Cornelis 

Langhout. Slechts enkele dagen later zou hij de leeftijd van 94 jaar hebben 

bereikt. 

Hier opgegroeid, niet eens zover weg wonend van zijn toekomstige vrouw, 

ontmoette hij zijn Maria toch verder weg, tijdens een zomerkamp in Nunspeet. 

Samen vormden zij een gezin met drie dochters: Anneke, Hélène en Marjan. 

Cor werkte gedurende zijn hele leven bij Drijfhout, een bedrijf in de 

edelmetaalbranche, werk waarvoor hij elke dag naar Amsterdam reisde, en de 

bus absoluut niet missen kon. Daar verrichtte hij zijn werk dat precisie met 

zich meebracht, en waarvoor je ingenieus moet zijn.  

Dat ingenieuze kwam hem thuis ook van pas, bij het werk in de tuin en bij de 

kippen die in de tuin leefden, die op tijd gewekt werden door de automatische 

lamp die hij zelf in elkaar gezet had en ingesteld in hun verblijf. 

Een ander talent, zijn kennis van de boekhouderij, bracht hij ook tot uiting in 

zijn taak bij de kerkenraad, waar hij jarenlang in heeft gezeten. 

Op 5 april vond in onze kerk de dankdienst voor zijn leven plaats. We lazen 

uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 13e hoofdstuk, wat wel ‘het 

Hooglied van de liefde’ wordt genoemd. Paulus vertelt daar over de talenten 

die een mens bij zijn geboorte gegeven zijn, de kennis die hebt, je 

goedgevendheid en nog veel meer. Maar dat de Liefde toch altijd de 

belangrijkste drijfveer in ons leven is, dat waar alles uit voortkomt, en 

waardoor alles wat tot stand gebracht wordt, ook in stand blijft. Liefde die 

blijft, ook toen hijzelf het uitzicht op het aardse leven verloor. 

We wensen Marjan en Wim Hoogterp en verdere familie alle sterkte toe. 

 

Woensdag 18 mei: bijeenkomst contactpersonen  

Op woensdag 18 mei zal er in de kerk van 14:30-16:30 een bijeenkomst 

plaatsvinden voor alle contactpersonen, die werkzaam zijn in het pastoraat van 

de gemeente. Zoals jullie ook in het vorige kerkblad al hebben kunnen lezen, 

vervullen de contactpersonen een belangrijke rol; zij zijn onmisbaar.  

Tijdens de bijeenkomst van 18 mei zal ik, in het kader van het eerder 

opgestelde rapport “Aandacht & Verbinding” (van Ale Gercama en Gretha 

Bregman) verdere uitleg geven en zullen we onze toekomstige plannen met 

elkaar inventariseren. Dit om het pastoraat optimaal te laten functioneren. 

Naast verheldering en uitleg, is er natuurlijk ook plaats voor gezellig 

samenzijn. Ik zie ernaar uit jullie allen te ontmoeten!  
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Dinsdag 17 mei: Ontmoetingsavond n.a.v. documentaire “Hier ben ik” 

Filmavond: “Hier ben ik” 

Dinsdag 17 mei, maaltijd om 18:00, start film: 19:30 

Hoe de kerk een warme plaats kan zijn te midden van het leven van alledag 

  

 

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor een film/ontmoetingsavond op 

dinsdag 17 mei. 

We starten om 18:00 met een gezamenlijke maaltijd en gaan om 19:30 de 

documentaire ‘Hier ben ik’ bekijken. Deze docu speelt zich af in de 

protestantse gemeente van Bloemendaal van ds. Ad van Nieuwpoort. 

We krijgen van een aantal Bloemendaalse gemeenteleden een kijkje in hun 

leven, waarin zij worstelen met thema’s die in hun dagelijks leven spelen, 

onderwerpen die voor veel mensen herkenbaar zijn: de druk van het leven, 

eenzaamheid, de stress rond presteren, spanningen in relaties en de gevolgen 

van echtscheidingen. Zondags en doordeweeks bezoeken zij de kerk, waar de 

dominee hen een alternatief biedt door zich te verdiepen in oude 

Bijbelteksten, op zoek naar de schoonheid en verdieping van het bestaan. 

In eerste instantie denk je misschien: wat moet ik hiermee? Ik woon toch niet 

in dat rijke Bloemendaal? Je voelt je misschien een beetje een voyeur. Maar 

gaandeweg, zo is veler ervaring, merk je: deze film gaat over mij, over ons. 

Over mijn kwetsbaarheden, mijn angst om te mislukken of eenzaam achter te 

blijven. 

En tegelijkertijd is het een verhaal over welke rol de kerk vandaag in onze 

samenleving zou kunnen spelen. In de documentaire is zichtbaar hoe de kerk 

ruimte biedt voor reflectie en bezinning, midden in een samenleving die 

eenzaam kan maken en op hol geslagen lijkt. De kerk kan een ankerpunt zijn 

in een bestaan dat vaak jachtig en oppervlakkig is. Zo geven Bijbelse 

bronnen ons levensverhaal en -bestaan nieuwe betekenissen. 
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Doorpraten 

Centrale vragen in de documentaire zijn: durven we kwetsbaar te zijn naar 

elkaar? Is er ook ruimte om mislukkingen te delen met elkaar? Zijn er mensen 

die mijn binnenkant mogen zien, mijn tranen, mijn zorgen, mijn onzekerheid? 

Bieden we tegen elkaar op, of zijn we eerlijk en durven we onszelf te zijn?  

Op zo’n beetje de helft van de documentaire houden we een tussenstop met 

koffie/thee. 

Na de film gaan we in drie groepen met elkaar in gesprek, waarbij je kunt 

kiezen over welk thema je door wilt praten:  

 

- (je moeite met) de prestatiesamenleving 

- geloof in het dagelijks leven 

- relaties en afkomst 

We sluiten af met een korte evaluatie. 

Een avond vol inspiratie, waarop ik jullie allen hoop 

te ontmoeten! 

Opgave bij Linda Vervloed of mij bij (ook ivm de 

maaltijd), 

lcvervloed@gmail.com of 06- 41715417 

predikant@pknrijsenhout.nl of 06-38557004 

 

Hartelijke groet, Gonja van 't Kruis 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:lindavervloed@gmail.com,
mailto:predikant@pknrijsenhout.nl,


 10 

Van de Kerkenraad 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 

Het moderamen heeft vergaderd op 12 april jl. 

 

• 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. Bij klachten blijft u 

natuurlijk thuis. 
 

* Diaconie 

De viering van het Heilig Avondmaal is op Goede Vrijdag goed verlopen. 

Mooi gedekte tafel en het brood en de wijn werden uitgedeeld door de 

diaken.  Wij hopen het volgend avondmaal weer op deze manier te doen. 
 

• Gemeenteavond 29 maart 

Tijdens de gemeenteavond is de gemeente geïnformeerd over de evt. 

samenwerking met De Reede. Was een goede opkomst. Er zijn veel 

vragen gesteld en zorgen geuit, maar ook positieve reacties.  

Op 19 mei 2022 is er een extra kerkeraadsvergadering waarin er over de 

positieve en negatieve punten gediscussieerd kan worden. En ook over 

het gevoel wat men erbij heeft. De punten vanuit de gemeente worden 

hierin zeker meegenomen. 
 

• Startzondag 

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

plaatsvinden op Zondag 4 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 
Verjaardagsbusje 

Bij dezen willen we Wil Kamer heel hartelijk bedanken voor het vele jaren 

trouw rondbrengen van de verjaardagskaarten in haar wijk. Ook 

verwelkomen we Jennifer Streefland in het team en we hopen dat je de 

komende tijd met veel plezier de verjaardagskaarten zal rondbrengen! 

 

Bertus Baas 

***** 

Wij hebben een gift ontvangen van  40 euro voor het bloemenfonds 

Wij willen de gespreksgroep Rozenburg-Rijsenhout bedanken voor deze gift. 

Dit bedrag was over nadat deze gespreksgroep gestopt is. 

 

Bloemengroeten  
Zondag  3 april Mevr. A.A. Vermeulen – van de Groef 

 Fam. J. Balder 

 Fam. J.J. Honcoop - Kortenoeven 

Zondag 10 april Fam. L. Koolhaas - Verkerk 

 Fam. N.W. Sneeuw - Horsman 

 Mevr. L. Vervloed - Postma 

Zondag 17 april Fam. P.G. van Zoomeren 

 Mevr. F.L. van den Bogaard – van Dijk 

 Fam. E. Stigter 

Zondag  24 april Fam. A.J. Gercama 

 Fam. W.G. Hoogterp - Langhout 

 Mevr. G. Tuinstra - Rienstra 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 

 
 

 

 

 

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

Kerk open - Bibliotheek 

Op donderdag 5 en 19 mei 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.  

 

***** 

 

 

 

 

 

 

Schaal Bank Totaal

06-03-2022 Rwanda € 307,25 € 123,00 € 430,25 

13-03-2022 Oekraine € 770,10 € 192,00 € 962,10 

20-03-2022 Wereld Diaconaat € 328,40 € 62,00 € 390,40 

27-03-2022 Zending € 87,75 € 62,00 € 149,75 

03-04-2022 Moldavie € 189,20 € 157,00 € 346,20 

Kaarten standaard Hal € 64,50 

Koffiepotje € 48,60 

                         Totaal € 2.391,80 
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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. 

 

Ontmoetingskerk,  

Vrijdag 27 mei 19.30 uur 

 

Het indrukwekkende Woman in Gold is gebaseerd op 

het waargebeurde verhaal van Maria Altmann (Helen 

Mirren), een Holocaust overlevende die al jaren in 

gevecht is met de Oostenrijkse overheid om een 

iconisch schilderij van Gustav Klimt. 

 

 

Vanuit de regio  
Beste Gemeenteleden, 

Wij, Matthijs Evers en Petra Bart willen u graag uitnodigen voor  

“zomaar een zondagmiddagconcert van Caritas”. 

Dit concert vindt plaats op zondagmiddag 15 mei 2022 en begint om 15.30 

uur met een kopje koffie die u door het koor wordt aangeboden. 

Wij zullen als koor een gevarieerd programma ten gehore brengen in een 

ongedwongen sfeer. 

Door de coronatijd zijn alle optredens weggevallen en 

de kerken zijn allemaal nog voorzichtig met uitnodigen 

van koren. Dan zelf maar een optreden regelen in de 

kerk waar wij elke maandag avond repeteren. 

Wij hebben er zin in en hopen dat u komt luisteren naar 

ons koor. 

Na afloop van het concert is er gelegenheid om nog even na te praten met wat 

te drinken erbij (voor eigen kosten). 

 

Hopelijk tot 15 mei,  

Muzikale groet van Matthijs en Petra 
 

https://www.filmvandaag.nl/film/109785-adam
http://www.sclera.be/nl/picto/detail/19823
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Kringenwerk 
 

Koffieochtend 

Op woensdag 25 mei 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 4 

mei 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. 

 

 

 

Vanuit het kosterteam 
In de laatste vergadering hebben wij afscheid genomen van 

Marcel Kaslander als koster.  

Wim Vos bedankte hem voor alle inzet van de afgelopen 

jaren en Marcel ontving een aardigheidje namens de Kerk. 

Gelukkig hebben we inmiddels vervanging gevonden in 

Hilde en Huub Appel. Zij gaan ons kostersteam versterken. 

Marcel bedankt!! Huub en Hilde welkom!! 

Ellise Evers 
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Kerk met dorpshuisfunctie 
 

Gemeenteavond over Dorpshuisfunctie op 29 maart 2022  

Voorzitter: John Peters  

Wim Vos en Wim Hoogterp vanuit de werkgroep leiden de avond  

Notuliste: Marianne van der Vlugt  

  

John Peters opent de avond met een stuk dat geschreven is naar aanleiding van 

Spreuken 19: 21 en een gebed.  

Wim Vos legt in hoofdlijnen uit wat het huurvoorstel inhoudt tussen de 

gemeente Haarlemmermeer en onze kerk en de rol van Maatvast daarbij.  

Wim Hoogterp heeft een presentatie gemaakt over het voorstel, en presenteert 

dit. Er is een werkgroep die bestaat uit Wim Hoogterp, Wim Vos, Tjerk 

Gardenier en Ria Noordam. Zij hebben de afgelopen 3 jaar met de gemeente 

overlegd. Hieruit is een voorstel vanuit de gemeente gekomen. Waarom ingaan 

op het voorstel dat de gemeente doet aan de kerk, wat zijn de voordelen en de 

nadelen? En waarom is het zo aantrekkelijk voor ons?   

  

Vragen naar aanleiding van de presentatie:  

• Annie v.d. Bosch: Als Maatvast huurt, krijgt deze dan ook de huurinkomsten 

van bijv. zangkoren? Wim H: Ja, dat klopt. Maar wij krijgen daar één vaste 

prijs van € 45.000 voor het hele gebouw.  

• Arie v.d. Heuvel: Is de prijsindex meegenomen? Wim H: Ja, dat wordt mee 

geïndexeerd.  

• Ben Aukes: Wie betaalt groot onderhoud? Wim H: Wijzelf betalen het groot 

onderhoud. De huurder betaalt het dagelijks onderhoud van bijvoorbeeld 

inventaris, keukenapparatuur en installaties.  

• Ben Aukes: Is € 45.000 een reëel bedrag? Wim H: Ja, er is navraag gedaan. 

Wim Timmer’s broer zit in het vastgoed en geeft aan dat dit bedrag reëel is. 

Hij kwam voor het hele gebouw uit op een bedrag van € 60.000, maar omdat 

we een deel van het gebouw zelf blijven gebruiken is € 45.000 een reëel 

bedrag.  

• John Peters: Inventaris schrijft hard af. Wim H: Ja dat klopt, zo is het 

berekend. Als we akkoord gaan met het huurvoorstel betaalt de gemeente 

ons de boekwaarde van de inventaris.  

• Kees Harmans: Is er een beheerder nodig? Wim H: Ja, want Ben kan niet 

altijd beheerder zijn. Ben heeft nu een contract van 16 uur voor maximaal 2 

jaar. Ben krijgt een warm applaus voor zijn inzet.  
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• Monica Lanser: Zijn jullie niet bang dat de vrijwillige bijdrage naar beneden 

gaat als wij gaan verhuren? Wim H: Misschien wel, maar zoals het er nu 

uitziet gaat de vrijwillige bijdrage in de toekomst ook flink naar beneden als 

we niet instemmen met het huurvoorstel.  

• Ben Aukes: Maatvast is verplicht om 1x in de maand op zondag een middag 

te organiseren. Hoe gaat dat samen met ons kerk zijn op zondag? Wim H: 

Maatvast moet rekening met ons houden.  

• Monica Lanser: Komt ook de toneelvereniging naar onze kerk? Wim H: Wij 

willen wel flexibel podium aanschaffen en met ze meedenken, maar de 

toneelclub wil een eigen ruimte krijgen. Dit is iets voor de gemeente, niet 

voor ons. Verder zullen er aanpassingen aan het gebouw gedaan worden 

voor de clubs die wel willen komen. Dit zijn allemaal kosten voor de 

gemeente en SLS, niet voor onze kerk. Alle aanpassingen die er komen, bijv. 

voor koersbal, worden wel ons eigendom. De kerk blijft immers de eigenaar 

van het gebouw.  

• Ben Aukes: Kunnen alle clubs hier terecht? Het is namelijk erg druk, het 

wordt erg vol. Ben heeft van de manager van Maatvast gehoord dat het 

maatschappelijk gebeuren op alles voorrang heeft en dat wij op de 2de plek 

komen te staan. Wim H: dat gaat niet gebeuren. Wij moeten kerk kunnen 

blijven! Ben: Waarom weet de manager niet? Wim H: Wat wij nodig hebben, 

mogen zij niet verhuren. Wim V: In het huurvoorstel staat duidelijk dat wij 

kerk moeten kunnen blijven. Blijkbaar weet de manager van Maatvast dat 

niet. We hebben vorig jaar de agenda’s naast elkaar gelegd en uit dat 

overzicht bleek dat het mogelijk is om alles een plek te geven. De 

donderdagavond is lastig, maar daar hopen we dat er wat flexibiliteit is bij 

de huurders.  

• Coby v.d. Ochtend: Komen er op de plek van de Reede woningen voor 

starters en senioren? Wim H: Er zijn wel exploitanten die willen 

ontwikkelen. Maar daar hebben wij verder geen zicht op, ook niet op de 

invulling.  

• Annie v.d. Bosch: Zij hebben een probleem, wij toch niet? Wim H: De 

gemeente heeft geen probleem. Zij zouden een nieuw gebouw neer kunnen 

zetten, dan krijgen wij concurrentie.   

• Hans Paar: € 45.000 is dus netto winst? Wim H: Ja, dat is de conclusie.   

• Arie v.d. Heuvel: Compliment voor de werkgroep. Alles is duidelijk. Dit is 

een kans die we niet voorbij moeten laten gaan. Het is niet een hele hoge 

huur, maar we moeten het gewoon doen!  

• Wim V: Twee denkbare alternatieven vanuit de Kerkenraad zijn: niets doen, 

of het beheer zelf doen. Deze twee alternatieven wegen volgens de 
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werkgroep niet op tegen het voordeel van het voorstel van de gemeente. De 

gemeente gaat een huurovereenkomst met ons aan. Maatvast is de huurder 

van de gemeente. De gemeente werkt veel met Maatvast en dit bevalt goed. 

Er zijn meerdere dorpshuizen waar Maatvast de verhuur organiseert.   

• Kees Harmans: Waarom kunnen wij zelf geen beheerder hebben? Wim V: 

Nu hebben we een grote inzet van vrijwilligers nodig voor het beheer van 

het gebouw. Met de verhuur aan de gemeente kunnen we onbezorgd kerk 

zijn. Vrijwilligers hoeven niet meer druk te zijn met de verhuur van gebouw 

en hebben daardoor meer ruimte en tijd om zich voor de kerk in te zetten.  

• Rita v.d. Velden: Zijn de kerkstoelen van ons. Wim V: Alle kerkspullen 

blijven van ons. Ook het gebruik van de kerkzaal blijft specifiek voor ons.  

  

Ds. Gonja van ‘t Kruis laat haar visie horen vanuit theologisch oogpunt. Onze 

opdracht is om naar buiten toe te treden. Het is niet gezond om op eigen terrein 

te blijven bewegen. We horen vol in de maatschappij te staan.  

• Hilde Appel: Hoe kun je anderen bereiken die ruimten in ons gebouw gaan 

huren? Gonja van ’t Kruis: Ik kan mensen spreken als ze in de kerk zijn. De 

maatschappij in de kerk halen. Je bent niet alleen kerk op zondag, maar ook 

door de week. Kerk, bedrijf, Maatvast brengen zingeving, economie en 

sociaal bij elkaar in een gebouw.  

• Hilde Appel: Willen mensen wel aangesproken worden? Gonja van ‘t Kruis: 

We moeten elkaar leren kennen. Geïnteresseerd in elkaar zijn. Kijk om je 

heen. Het is niet goed om op je eigen terrein te blijven. We moeten naar 

buiten treden, elkaar ontmoeten.  

• Cees Pols: Wat gebeurt er met onze identiteit. Wim V: Die verandert niet, 

wij blijven dezelfde. Ondanks dat de kerk voor sommige mensen een hoge 

drempel is, hoeven we de naam van het gebouw niet te veranderen, 

Ontmoetingskerk en kruis horen bij het gebouw. Er mogen niet zomaar 

veranderingen gedaan worden in het gebouw. Bijvoorbeeld een muur 

verven. Dit mag volgens het huurvoorstel alleen na schriftelijk toestemming 

van de Kerkenraad.  

• Cees Pols: Mensen die de griepprik komen halen, zijn verbaasd over de 

mooie uitstraling van ons gebouw. Zij zien alleen de buitenkant, maar binnen 

is het net zo mooi.  

• Hans Paar: Hij is intensief betrokken geweest bij de kerk na de brand. Met 

de bouw van de nieuwe kerk was het idee een kerk dat een gebruikswaarde 

krijgt voor een grotere groep mensen voor het hele dorp. Dit was de 

oorspronkelijke bedoeling van onze kerk. Dit moeten we doen. Maar, praat 

met de gemeente, zorg dat Maatvast hier niet de baas gaat worden. Wim V: 
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De gemeente heeft goede ervaring met Maatvast. Er is een oefensessie 

geweest tussen kerk, gemeente en Maatvast over de vraag aan welke 

huurders een ruimte wordt verhuurd en aan welke huurders niet. De drie 

partijen zaten op één lijn. Als Maatvast iets doet wat wij niet willen, kunnen 

wij bij de gemeente aangeven dat het voor ons ophoudt. Dit kan van beide 

kanten het geval zijn. In principe is het voor 10 jaar, maar mocht het toch 

niet lukken, kan er van beide kanten uit opgezegd worden.  

• Klaas Knook: Is bekend hoe de bevolking van Rijsenhout is samengesteld? 

Er komen zoveel culturen in Rijsenhout. Wim V: voor zover wij weten, is 

hier geen onderzoek naar gedaan. Ale Gercama: Wat hebben wij als kerk 

gedaan? Zijn wij geïnteresseerd naar buiten gegaan? Persoonlijk heeft hij 

wel ervaring, dit werd erg op prijs gesteld. Als kerk openstaan naar het dorp 

is heel belangrijk. Dan zijn de mensen ook nieuwsgierig naar ons toe. Arie 

v.d. Heuvel: Op vrijdag is de Voedselbank in de kerk. Dan komen er 

verschillende culturen, landen binnen. Deze mensen komen de kerk binnen 

en hebben vragen, willen zelfs helpen.   

• Klaas Knook: Heeft de beheerder een christelijke grondslag? Maatvast geeft 

hem geen goed gevoel. Wim V: Er is nog geen huurovereenkomst opgesteld. 

Deze vragen nemen we mee bij de verdere besprekingen.  

• Jacques Honcoop: Wat doen we met het geld dat we ontvangen uit de 

verhuur, wat is onze visie? Als we niets doen, gaan we achteruit. De 

vrijwillige bijdrage gaat echt achteruit in de toekomst. Met de verhuur zou 

er eventueel geld vrijkomen voor extra pastoraat, of we kunnen allerlei 

activiteiten gaan doen met het extra geld. Nieuwe dingen verzinnen voor ons 

kerk zijn. Het is een prachtig gebouw, maar we hebben nu niet de financiële 

middelen om er iets mee te doen.  

• Jan Hofman: Is er zeggenschap op wat er voor verhuurder in komt? Wim V: 

We zitten op dezelfde lijn. Er is afgesproken dat er een soort beheer 

commissie komt, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, kerk 

en Maatvast. Zij beslissen samen welke huurders wel of niet komen, dit gaat 

dus in overleg.   

• Ben Aukes: Wat gebeurt er als het niet goed accordeert? Wim V: Er is een 

huurvoorstel voor 10 jaar, maar er kan van beide kanten opgezegd worden. 

Als er opgezegd wordt, blijven meubilair etc. achter in het gebouw.  

• Monica Lanser: Wat als we zeggen “we doen het niet”? Wim V: Als de 

Kerkenraad nee zegt, komt er geen SLS-subsidie voor dit plan en het andere 

deelplan. We weten niet hoe de gemeente dan gaan reageren. Komt er een 

nieuwe Reede, dan hebben we in ieder geval meer concurrentie.   



 19 

• Lia Harmans: De mededeling over dit onderwerp was niet goed. Als je niet 

precies weet waar het over gaat, kwam het heel vreemd over. En wij hebben 

zelf geen actie ondernomen om het tot dorpshuis te maken. Ze houdt wel van 

delen, maar ze staat niet achter het voorstel. Lia is bang dat we de kerkelijke 

gemeente en samen zijn kwijt raken. Deze positiviteit moeten we 

vasthouden. Wim V: De gemeente ziet geen toekomst in de Reede. Ze waren 

blij verrast van ons gebouw. Ze zijn naar ons toe gekomen met een voorstel, 

wij niet naar hun.  

• Ben Aukes: De gemeente wil slopen voor een nieuw gebouw. Wim V: De 

gemeente zoekt een commerciële partij die de Reede sloopt en aan het 

nieuwe gebouw een nieuwe functie geeft.  

• Hans Paar: Het is ook andersom geweest. Wij hebben daar ook gekerkt. Dat 

moeten we niet vergeten.  

• Leo Koolhaas: Wie gaat de verzekering betalen? Wim V: Wij de opstal, de 

rest betaalt de gemeente.  

  

Wim Vos dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Vanavond wordt 

er geen besluit genomen. Deze avond is ter info voor de Kerkenraad.  

• Kees Harmans: Wanneer komt de beslissing, wanneer is het besluit? Kunnen 

er nog schriftelijk vragen gesteld worden. John Peters: De volgende 

vergadering van de Kerkenraad is op 27 juni, dit duurt te lang en daarom zal 

er eerder een kerkenraadsvergadering worden gepland. Wim V: Tot dat 

moment kunnen vragen worden gesteld.  

• Hans Streefland: Zijn het niet de gemeenteleden die moeten besluiten? Wim 

V: Nee, de Kerkenraad besluit. Wij hebben vanavond gehoord waar de 

zorgen zitten. De Kerkenraad bespreekt dit voorstel met de vragen in het 

achterhoofd van de punten die besproken zijn.  

• Arie v.d. Heuvel: Hoe kom je tot een besluit? Misschien vanavond 

schriftelijk peilen? Wim V: Dat is niet de bedoeling van vanavond.  

• Ad Noordam: Wie zitten er in de Kerkenraad en wie is er vanavond 

aanwezig? Wim V: Het merendeel van de Kerkenraad is vanavond 

aanwezig.   

• Ale Gercama: Hoe staan de aanwezigen er tegen? Hoeveel mensen zijn hier 

aanwezig die zich zorgen maken? Wim V: Het is niet de bedoeling van 

vanavond om te stemmen. Het gaat erom om met elkaar in gesprek te zijn, 

te horen wat de zorgen zijn en wat het gevoel is bij de mensen.  

• Jan Hofman: Stelt voor om het verhaal te laten bezinken. Tijdens de koffie 

na de kerkdienst kunnen de kerkenraadsleden zich onder de gemeenteleden 

begeven en vragen wat ze ervan vinden.  
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• Klaas Knook: De financieel lijkt het grootste voordeel te zijn. Wim V: Er is 

zeker vanuit financieel oogpunt gekeken, maar ook het voordeel voor onze 

vrijwilligers en de banden met het dorp zijn als voordeel genoemd.  

  

John Peters: We gaan vanavond niet stemmen. We gaan hier de tijd voor 

nemen, geen druk.  

Vervolgens geeft hij het woord aan Ale Gercama om de ideeën voor het 

pastoraat toe te lichten.  

  

Ale Gercama benadrukt allereest dat hij niet om een stemming heeft gevraagd. 

Hij heeft alleen gevraagd hoe het gevoel is. We hebben een Geestelijke 

bouwcommissie gehad die zich met de vraag bezig heeft gehouden: Hoe gaan 

we het vernieuwde kerkgebouw gebruiken en inhoud geven? Het gebouw is 

mooi, nu over de inhoud nadenken. Verbinding is belangrijk, we hebben elkaar 

wat te zeggen, maar ook nodig. Niet alleen Gonja voor de gemeenschap. Ieder 

heeft hier zijn eigen taak in.  

Met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Dat willen we nu verder gaan 

onderzoeken.  

• Marianne v.d. Vlugt: Misschien moeten we eens om ons heen vragen aan 

kinderen, buren, vrienden, dorpsgenoten. Hoe zien zij de kerk? Wij zijn een 

mooie, warme gemeenschap. We moeten niet alleen in onze emotie van nu 

zitten, maar ook naar de toekomst kijken.   

  

Gonja van ’t Kruis sluit af met een gebed.  

Notulist; Marianne v/d Vlugt 
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Hoe duidelijker, hoe beter! 

Op 29 maart vond een speciale gemeenteavond plaats waarin ondergetekende 

heeft uitgelegd welke mogelijkheden en gevolgen er zijn als we zaalruimte in 

ons kerkgebouw gaan verhuren aan de gemeente Haarlemmermeer. In de 

afgelopen drie jaar heeft een speciale werkgroep - bestaande uit Wim Vos, 

Tjerk Gardenier, Ria Noordam en Wim Hoogterp - overleg gevoerd om te 

komen tot het huurvoorstel dat we aan u als gemeenteleden konden 

presenteren. Op de gemeenteavond werden veel vragen gesteld, die we zo goed 

mogelijk beantwoord hebben. En we hebben ook notie genomen van een aantal 

punten dat zeker in het uiteindelijk huurvoorstel duidelijk omschreven moet 

worden. Voor alle duidelijkheid: er is nog geen beslissing genomen.  

Als werkgroep kunnen wij slechts een advies uitbrengen en de kerkenraad 

neemt uiteindelijk de beslissing.  

Na de gemeenteavond van 29 maart kregen wij signalen dat het verhaal 

wellicht nog niet helemaal duidelijk is. Daar willen we graag verandering in 

brengen, want onduidelijkheid is nooit goed. Daarom vat ik hieronder nog de 

hoofdlijnen samen.  

Als we een huurovereenkomst sluiten met de gemeente Haarlemmermeer, dan 

zou dat op organisatorisch vlak voor ons als kerkelijke gemeente het volgende 

betekenen: 

- Wij zijn en blijven eigenaar van ons kerkgebouw, we verhuren zaalruimte 

aan de gemeente. 

- De gemeente verhuurt onder aan Maatvast, de vaste commerciële partij die 

voor de gemeente veel dorpshuizen in de Haarlemmermeer exploiteert.  

- Wij hoeven geen eigen beheerder meer aan te stellen of in dienst te nemen, 

de exploitatie en planning van alle verhuuractiviteiten komt immers in 

handen van Maatvast. 

- Ook hoeven we onze eigen vrijwilligers niet langer te belasten met verhuur- 

of schoonmaakwerkzaamheden. In plaats daarvan kunnen we de inbreng van 

onze vrijwilligers inzetten voor onze eigen kerkelijke activiteiten.  

- Onze eigen kerkelijke activiteiten worden opgenomen in de planning van 

Maatvast en wij kunnen gewoon alles blijven doen zoals we dat gewend 

waren. Dus erediensten op zondag, koffiedrinken daarna, bijeenkomsten en 

vergaderingen door de week krijgen allemaal een plaats op de agenda.  

- De kerkzaal is overigens exclusief voor ons gereserveerd en is voor ons dus 

altijd beschikbaar. 

- Uitvaarten en andere belangrijke, niet planbare gebeurtenissen krijgen 

prioriteit in de planning van Maatvast. 
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- Onze huidige huurders blijven gewoon huren en bijna alle huurders uit De 

Reede verhuizen naar onze kerk. De huuropbrengsten gaan naar exploitant 

Maatvast.  

- Wij hoeven ons geen zorgen meer te maken over de bezettingsgraad van 

onze zalen. Of de zalen nu volgepland zijn of niet, wij ontvangen een vast 

huurbedrag van de gemeente. Dat ontzorgt ons enorm. 

- Omdat de huurders soms specifieke wensen hebben, zullen er aanpassingen 

gedaan worden aan ons gebouw. Zo is het de bedoeling om extra bergruimte 

te maken en ook een paar flexibele wanden te plaatsen. De architect van ons 

kerkgebouw maakt hiervoor de plannen. 

 

Wat betekent het op financieel vlak? 

- Voor een periode van 10 jaar ontvangen wij jaarlijks een bedrag van 45.000 

euro huur van de gemeente. Dat huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  

- Onze huurder stelt zelf een beheerder aan. Dat bespaart ons minimaal 50.000 

euro op jaarbasis. 

- Wij verkopen de losse inventaris van de zalen en keuken, zoals stoelen, 

tafels, servies en keukenapparatuur aan de huurder tegen de boekwaarde van 

14.000 euro. Dat bedrag zullen we eenmalig ontvangen ter overname van de 

inboedel. Door deze verkoop is de huurder zelf verantwoordelijk voor 

vervanging of reparatie ervan. Dit bespaart ons bovendien jaarlijks 4.000 

euro afschrijving. Alleen de inventaris van de kerkzaal, dus het meubilair, 

orgel, beamers, geluidsapparatuur blijven ons eigendom en dus ook onze 

eigen verantwoordelijkheid.  

- Voor al onze kerkelijke activiteiten zijn wij als eigenaar van het gebouw 

geen kosten verschuldigd. Wij betalen dus geen huur en servicekosten en we 

kunnen in overleg de ruimtes gebruiken die wij nodig hebben.  

- De huurder gaat voortaan de energierekening betalen, dit bespaart ons 

jaarlijks 5.600 euro. 

- De huurder gaat zelf het onderhoud van alle technische systemen in de kerk 

betalen, evenals de inboedelverzekering. Tezamen bespaart dit ons jaarlijks 

8.500 euro. 

- De noodzakelijke aanpassingen aan ons gebouw worden betaald door de 

gemeente en door SLS. Wij betalen hier zelf niets aan, maar de aanpassingen 

aan ons gebouw worden wel ons eigendom. 

Wat schieten wij er nu concreet mee op? 

- Ons kerkgebouw wordt veel intensiever gebruikt en zal dus bijna altijd open 

zijn. Even binnenlopen wordt dus een stuk makkelijker, ook voor mensen 

die anders nooit in onze kerk komen. 
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- We hoeven veel minder zwaar te leunen op de vrijwilligers, die nu voor 

verhuurtaken veel werk moeten verzetten en dat niet lang zullen volhouden.  

- Doordat ons gebouw voor ons “werkt”, stellen we onze toekomst als kerk 

financieel veilig.  

- Met de extra inkomsten kunnen we pastorale zorg inkopen. Of extra 

activiteiten voor jongeren ontwikkelen. En we kunnen wat geld reserveren 

voor groot onderhoud van ons gebouw. Want hoe mooi en nieuw ons 

gebouw ook is, er moet ooit een nieuw dak of een lik verf op. 

- Als het op deze manier lukt om een structureel betere financiële positie te 

verwerven, kunnen we wellicht het aantal werkuren van onze predikant 

uitbreiden.  

Zijn er nog meer gevolgen? 

- Wij zijn niet meer de enigen die een sleutel van ons gebouw hebben. Er loopt 

voortaan een professionele beheerder die ervoor moet zorgen dat de ruimtes 

op elk moment schoon en klaar zijn voor alle huurders en ook voor ons. 

- Wij krijgen inspraak in de selectie van huurders. Samen met Maatvast 

kunnen wij meebepalen of een huurder wel of niet wordt toegelaten.  

- De identiteit van ons gebouw verandert niet. Het blijft van buiten en binnen 

gewoon een kerkgebouw met kruis op de gevel.  

- Wij houden ons kerkgebouw niet alleen voor onszelf. Door de kerk letterlijk 

open te stellen richten we onze blik naar buiten. Naar onze medemens in 

Rijsenhout en daarbuiten. Dat biedt veel kansen die wij als kerkelijke 

gemeenschap kunnen toejuichen. 

Tot zover even deze samenvatting, al is er veel meer te zeggen en uit te leggen. 

Mocht u dus vragen hebben, stel ze dan gerust aan mij of aan de andere drie 

leden van de speciale werkgroep die ik aan het begin van dit verhaal heb 

genoemd. En zeker als u twijfels of vermoedens heeft, dan raad ik u aan om 

deze pas met anderen te delen als u precies weet hoe de vork in de steel zit. 

Wij vertellen het u graag. En het voorkomt veel misverstanden.  

 

Namens de speciale werkgroep en het college van kerkrentmeesters, 

Wim Hoogterp,  

Tel: 06-53564288, E-mail: wim.hoogterp@duas.nl 

 

 

 

 

 

mailto:wim.hoogterp@duas.nl
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Een kleine geschiedenis van Rijsenhout 

 

Middenin de veertigdagentijd -tijd van bezinning bij uitnemendheid- was er 

dus de gemeenteavond over de toekomst van de kerk in het dorp. Marianne van 

der Vlugt heeft er als notuliste van het college een prachtig verslag over 

geschreven dat u inmiddels via e-mail heeft bereikt. In dit verslag kunt lezen u 

hoe die kijk op en vooral ook de beleving van die toekomst door de aanwezigen 

werd verbonden met hun verleden in dit dorp.  Reden genoeg om op dit 

verleden terug te kijken. 

 

Het begin: de opbouw 

 

Het ‘nieuwe’ Rijsenhout is nu bijna een mensenleven oud. In de jaren 50 

moesten de in Rijk wonende nakomelingen van de poniers van de polder 

verkassen wegens de komst van het nieuwe Schiphol. Voor hen werd meer 

zuidelijk aan de Westeinder een nieuw dorp gebouwd: nette huizen met grote 

ramen aan hofjes, mooi in het groen. Tegelijk kwamen jonge gezinnen met hun 

op zolders van kleine huisjes of in woonwagens verwekte kinderen de ringdijk 

af rollen -blij met deze nieuwe plek.  Het zal duidelijk zijn dat met zo’n 

bevolking de gemeenschapszin opbloeide: binnen de kortste keren waren er 

twee plekken om die te vieren: de Ontmoetingskerk waar protestanten en 

katholieken elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee konden 

ontmoeten en voor het verenigingsleven dorpshuis de Reede, waar men -al of 

niet als lid van buurtvereniging DES (Door Eendracht Sterk)- het hele dorp 

samenkwam rond een biertje of een glaasje fris. Zo kwamen er ook twee 

scholen: één voor de ‘christelijken’ en één voor de ‘openbaren’.  

Ondertussen was de middenstand ook van de dijk afgedaald: de familie Dekker 

begon een heuse supermarkt, familie Sandifort een slagerij en familie 

Hoegendijkhof een winkel voor alles wat men verder nodig had. Rond het dorp 

bloeiden de familiekwekerijen op: Aalsmeer was immers dichtbij. 

Zo’n 15 jaar later kwam ‘Plan Zuid’ en werd de bevolking aangelengd met een 

scheut ‘import’: randstedelingen en jonge academici van de VU.  

 

De neergang zet in 

En toen was het afgelopen. Schiphol dat het dorp had doen ontstaan nam het 

vanaf nu in een knellende greep. 

Kinderen werden groot en moesten het dorp uit voor verder onderwijs. De 

meesten van hen kwamen niet meer terug bij gebrek aan werk en woning. De 

ouders volgden in veel gevallen hun voorbeeld, klaar met het schaarse culturele 

aanbod en de teruglopende voorzieningen. Raakte je ‘op leeftijd’ en had je zorg 
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nodig dan wenkte de aanleunwoning elders of het verzorg- of verpleeghuis. 

Terwijl zo het sociale weefsel in sterke mate afkalfde (zo bleven in de kern van 

het dorp alleen de honkvaste Rijsenhouters over) werden de plaatsen van de 

vertrekkenden ingenomen door mensen afkomstig uit de ‘prachtwijken’ van 

Amsterdam en vluchtelingen en arbeidsmigranten van ver. Nieuwe bewoners 

die het meeestal zelf maar moesten uitzoeken en qua taal en cultuur sowieso 

niet gemakkelijk aansluiting konden vinden.  Tegelijk ontstond door terugloop 

in verenigingsactiviteiten en veranderingen in het beheer van de Reede een 

situatie waarin dorpshuis en kerkgebouw in een concurrentieverhouding 

kwamen te staan. De familiekwekerijen verdwenen met achterlating van de 

karkassen van hun kassen en het winkelbestand liep tot een minimum terug  

 

De situatie nu: wat te doen? 

 

En zo ben je dan weer 25 jaar later bij elkaar om de balans op te maken en te 

proberen het eens te worden over een plan om de activiteiten in de Reede over 

te hevelen naar de kerk. Een plan dat redelijk, misschien zelfs wel 

onvermijdelijk oogt gezien het teruglopende ledental en de daarmee 

samenhangende vermindering van de Vaste Vrijwillige Bijdragen. Bovendien 

is er de reële kans dat bij niet doorgaan van de afspraak met de gemeente de 

Reede en de kerk gedwongen zullen worden met elkaar te concurreren op 

huurders en de tarieven die ze deze huurders in rekening brengen. 

Tegelijk doet het eventueel instemmen met het voorstel ook pijn: treurnis om 

het verlies van ‘De Reede’ die de kerk nota bene 9 jaar geleden ‘uit de brand’ 

heeft geholpen, het gevoel een ‘eigen plek’ te verliezen als het kerkgebouw 

wordt opengesteld voor dorpsgenoten die hier niet om gevraagd hebben en de 

angst dat zo eigen kerkelijke activiteiten in de knel kunnen komen. 

Hoe terecht deze punten ook zijn, de vraag is wel wat we er mee aan moeten. 

Kiezen we er voor om alles zo lang mogelijk te laten zoals het nu is of proberen 

we toch een weg in te slaan die mogelijk meer perspectief biedt? 

Wat dit betreft kan het geen kwaad  om ook naar de kansen te kijken die het 

plan mogelijk biedt.  

Zo betekent het meer ‘over de vloer komen’ van Rijsenhouters in het 

kerkgebouw de kans om meer zichtbaar te worden als kerkelijke gemeente: 

onbekend maakt immers onbemind. Verder zal het kerkgebouw meer open zijn 

door de week waardoor de ‘stilteplek’ echt kan gaan functioneren en het ook 

aantrekkelijker wordt om even binnen te wippen voor een praatje of een kop 

koffie. Op deze manier kunnen we wat terugwinnen van het verloren gegane 

sociale weefsel en werk maken van de problemen die er wat dit betreft in het 

dorp spelen. Tijdens de vergadering werd al gewezen op de rol van de 
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voedselbank als plek om in contact te komen met dorpsgenoten die deze 

aandacht zeker verdienen. 

Natuurlijk betekent het ook dat er goed gekeken moet worden naar de eerder 

genoemde problematische kanten van het plan. In feite werd dit ook al door de 

opstellers ervan toegezegd, maar we zullen de nadere uitwerking ervan kritisch 

moeten volgen. Hetzelfde geldt voor de vraag of het wel mogelijk zal zijn alles 

zo in te passen dat er voldoende ruimte blijft voor de eigen activiteiten van de 

kerk. In dit kerkblad gaat kerkrentmeester Wim Hoogterp nader op deze vragen 

in. Zo bewegen we ons in de richting van een weloverwogen besluit. 

 

Ale Gercama, ouderling met bijzondere opdracht 
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Introductie Groene Kerk team 
 

 

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

gemeente. Omkijken naar elkaar gaat verder dan mensen alleen, we willen niet 

alleen omzien naar elkaar, maar ook naar Gods schepping, onze leefomgeving: 

flora, fauna en de aarde als geheel. Daarom willen we als Ontmoetingskerk 

ook bijdragen aan een duurzame en leefbare toekomst voor iedereen, door 

groene keuzes te maken. Door bijvoorbeeld extra zonnepanelen te plaatsen op 

ons grote dak, zodat we als kerk van het gas kunnen overschakelen op een 

warmtepomp. Niet alleen wenselijk met het oog op een duurzame toekomst, 

maar ook denkend aan onze medemensen in Oekraïne. 

 

Onze gemeente is daarom aangesloten bij het landelijke netwerk van Groene 

Kerken (www.groenekerken.nl). Vanuit onze gemeente denken Chris van den 

Heuvel, Gonja van ’t Kruis, Gertjan van der Veen, Ben Aukes en Corné 

Timmer momenteel al mee over groene keuzes die we als kerk zouden kunnen 

maken. Bij onze eerste brainstormsessie samen met de KOMINN-groep medio 

maart kwamen al verschillende ideeën naar voren. Kunnen we bijvoorbeeld als 

kerk ons afval scheiden? Kunnen we duurzame en gezonde producten inkopen, 

denk aan fairtrade? Zijn laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen bij de kerk 

/ op de Werf een optie? Zomaar een aantal ideeën die bij ons eerste overleg 

voorbij kwamen. Maar aangezien we als Groene Kerk team nog in onze 

kinderschoenen staan zijn er vast nog ideeën die het overwegen waard zijn. 

Dus heeft u een idee en/of wilt u graag aansluiten bij het projectteam? Neem 

dan contact op met een van ons. 

 

 

Namens het Groene Kerk team, 

Corné Timmer 
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Bedankt… 
Hartelijk bedankt voor de mooie boeketten die wij mochten ontvangen vanuit 

de gemeente. Wij waren blij verrast dat Lia de bloemen kwam brengen.  

Hartelijke groet, Bep Eickhoff, Annemieke en Ronald. 

***** 

Hallo Kerkbladlezers,  

Donderdag 31 maart werd er aan de deur gebeld, en daar stond Lia harmans 

met een prachtig boeket bloemen na mij  staaroperatie. Ik was blij verrast dat 

ik dat van de kerkgemeente kreeg. Daarvoor hartelijk dank. Zoals jullie weten 

is Jaap, mijn man, naar Zomerpark verhuisd. Hij heeft het er goed naar zijn zin, 

kijk uit op de Vivaldisingel waar onze zoon woont. De kinderen komen veel 

op bezoek en gaan met hem wandelen. Het fijne is dat ze alle drie in Nieuw 

Vennep wonen, bijna naast de deur. Wij hebben wel zorgen om onze zoon. Hij 

heeft nierproblemen. Hij heeft bloedgroep O, en dat hebben maar weinig 

mensen. Wij hopen dat het goed komt.  

Vriendelijke groet,  

Corrie Balder.  

***** 

Bedankt voor de bloemen. Wat een hartverwarmende reacties op het overlijden 

van onze moeder en schoonmoeder. Een praatje, een bezoekje, kaarten en de 

bloemen. Bedankt allemaal. 

Annet en Wim Vermeulen. 

***** 

Wij willen iedereen bedanken die ons zulke mooie kaarten, lieve wensen   

voor ons 55jarig huwelijks feest hebben gestuurd. Ook dank voor de mooie 

bloemen die Lia namens de kerk kwam brengen. Dank daar allemaal voor.   

Hartelijke groet van  Leo en Leny Koolhaas 

*****  

Deze week mochten wij de paaskaars van 2021 ontvangen. We zijn er blij mee 

en de kaars staat op een mooi plekje. Hartelijk bedankt voor dit gebaar van 

meeleven, en een groet aan allen, vanuit Hoofddorp. 

Mattie en Cees Pols 

*****  

Eind maart zijn wij de trotse (groot)ouders geworden van Abigail en wij zijn 

overstroomd door lieve kaartjes, leuke berichtjes en prachtige bloemen! Het 

maakte deze mooie periode nog feestelijker. Wij willen iedereen hartelijk 

bedanken voor alle aandacht. Abigail is ondertussen al vijf weken oud en 

groeit als kool!  

Marjolijn Honcoop & Philip en Elizabeth Wiersma, 

Jacques & Ria Honcoop  
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Verjaardagen in mei 
01-05-1946 76 Mevr. J. Zonneveld - van Tol 

02-05-1931 91 Mevr. J. van der Linden - Eijk 

06-05-1945 77 Dhr. Tj. Gardenier 

07-05-1947 75 Dhr. C. Honcoop 

08-05-1945 77 Mevr. A. Schriemer - Lagrouw 

10-05-1940 82 Dhr. J. Schoenmaker 

11-05-1942 80 Dhr. M. Mosselman 

18-05-1941 81 Dhr. N. Knook 

18-05-1942 80 Mevr. A.F. van den Heuvel - Meulenberg 

26-05-1947 75 Mevr. A. Zwart - van Zwol 

26-05-1935 87 Mevr. P. Kraaij - Boertien 

28-05-1941 81 Dhr. P. Koger 

29-05-1937 85 Mevr. M. Eikelenboom - Versteeg 

29-05-1933 89 Mevr. G.C. van der Maarl - Roos 

02-06-1936 86 Mevr. N. Wolleswinkel - Kersbergen 

02-06-1940 82 Mevr. P. Sprangers - Jonker 

 

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 MEI 2022 

Op 8 mei a.s. zijn dhr. en mevr. M. Ravestijn-N. Kamer, 30 jaar 

getrouwd. 

Op 12 mei a.s. zijn dhr. en mevr. J. Koopstra-C. de Vries, 40 

jaar getrouwd. 

Op 25 mei a.s. zijn dhr. en mevr. D. Zonneveld-J. van Tol, 55 jaar getrouwd. 

Op 26 mei a.s. zijn dhr. en mevr. J. Kamer-W. Ippel, 55 jaar getrouwd. 

Onze hartelijke gelukwensen! 

 
 

 
 



 30 

Mutaties april 2022 
 
 

Overleden: 

Dhr. S.D. Thuis 

Aalsmeerderweg 882, 1435 EX  Rijsenhout 

Geboortedatum: 31-08-1946 

Overlijdensdatum:  05-03-2022 

 

Dhr. C. Langhout 

Clematisstraat 16, 1431 SE  Aalsmeer 

Geboortedatum: 01-04-1928 

Overlijdensdatum: 29-03-2022 

 

Verhuisd: 

Dhr. J. Kamer (06-12-1942) en 

Mevr. W. Kamer-Ippel (06-10-1946) 

Van: Verremeer 59, 1435 LV  Rijsenhout 

Naar: Zaaiersstraat 21, 2151 CK  Nieuw-Vennep 

 

Vertrokken: 

Mevr. J. van Delft 

Geboortedatum: 16-01-1981 

Van: Otweg 35, 1435 GS  Rijsenhout 

Naar: Hoofddorp 

 

 
 

Agenda 
 

Ma  16 mei 19.30 uur Moderamen 

Ma 30 mei 19.30 uur Kerkenraad 
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Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 
zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 

ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 

di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 

wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking - Opgejaagd 

do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen 

vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en 

Israël 

za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 

zo 8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag 

ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 

di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 

wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden 

do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 

vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord 

za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 

zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 

ma 16 mei Psalm 93 Koning 

di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 

wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 

do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 

vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over ... 

za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 

zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 

ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 

di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek 

wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  

do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 

vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad  

za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 

zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 

ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 

di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 
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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: 

Juni 2022 voor vrijdag 27 mei dinsdag 31 mei 

Juli/augustus 

(let op zomernummer!) 

voor vrijdag 24 juni dinsdag 28 juni 

 

>> Let u op de inleverdatum voor het kerkblad<<< 

De afgelopen periode merken wij als redactie dat het inleveren van 

stukken voor het kerkblad na de inleverdatum is. Het is voor ons erg veel 

werk om op het laatste moment nog allerlei veranderingen te moeten 

aanbrengen om het kerkblad op tijd bij de drukkerij in te leveren! 

 

 

 

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          
www.pknrijsenhout.nl         
 

 
 

de Redactie 


