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Pinkstergeest 
 

Wind en vuur zijn de tekenen dat de Geest van God, zoals die ooit zweefde 

over de wateren, op mensen en op Jezus neerdaalt. En niet alleen op hen, maar 

uiteindelijk op alle mensen. 

Voordat Jezus afscheid neemt van zijn vrienden draagt hij hen op in Jeruzalem 

te blijven, totdat ze ‘met kracht uit de hemel bekleed’ zullen zijn. Een wonder 

dat zich aan hen voltrekt op de vijftigste dag na zijn opstanding, terwijl zij 

samen in één huis verblijven. Plotseling klinkt er uit de hemel ‘een geluid als 

van een hevige windvlaag’, en worden zij omgeven door een soort van 

vuurvlammen. Bovendien beginnen ze zó te spreken, dat ze door iedereen 

verstaan worden.  

Wind en vuur, elementen waarmee God zijn aanwezigheid kenbaar maakt, 

tekenen van Gods verschijning onder de mensen. Zoals Mozes overkomt als 

hij in de woestijn een struik ziet die in brand staat, maar niet verteert. En een 

stem hoort die hem oproept zijn schoenen uit te doen, omdat hij op heilige 

grond staat. Later ervaart hij bij de verbondssluiting bij de Sinaï een loeiende 

wind en vuur rond de berg waarin de Heer afdaalt.  

En nu manifesteert God zich aan gewone mensen, die in een gewoon huis 

bijeen zijn. Vervolgens gaan ze zo spreken, dat mensen uit allerlei volken en 

van allerlei talen hen kunnen verstaan. 

In wind en vuur wordt God voelbaar en zichtbaar. Niet alleen voor Israël, maar 

voor de hele bewoonde wereld. 

Hoe ervaren wij wind en vuur in ons leven? Wanneer staan wij ‘in vuur en 

vlam’? Na de neerdaling van de Heilige Geest is het letterlijk in ons gekomen. 

Het zit dus in onszelf! 

Het in ‘vuur en vlam’ staan, kortom: enthousiast zijn, voelen we als we ergens 

écht voor willen gaan. Het woord ‘enthousiasme’ is afkomstig van het Griekse 

ἔνθεος (entheos). En het betekent letterlijk: “in God zijn”.  Wat zoveel betekent 

als ‘van God vervuld’ zijn, door God geïnspireerd worden.  

Tegenwoordig kennen we de uitdrukking meer in populaire zin, maar de 

oorsprong van dit woord gaat dus veel verder terug.  
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Als we even teruggaan naar ons jaarthema: “Van U is de toekomst”, dan mogen 

we dit invullen met ons eigen enthousiasme, ons eigen ‘in God zijn’. Waar 

raken wij bezield door? Wat is ons vuur? Wat doen we met hartstocht? Waar 

gaan we voor? 

Alles wat je ‘met vuur’ doet, groeit. Ons gaan naar de kerk, om die eeuwenoude 

verhalen van hoop te horen, om onze verbondenheid te voelen, even uitgetild 

te worden boven ons dagelijkse bestaan, iets te ervaren wat uitstijgt boven de 

waan van ons alledaagse leven. Dat is toch waar ieder mens naar verlangt? 

Gonja van ‘t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

 

Zondag 5 juni    1e Pinksterdag       

        

10.00 uur: Ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok – Marry de Kok  

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: Petra Bart 

collecte: Kerk in actie; Zending 

voorlezer: Mady Vreeken 

kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers 

beamerdienst: Corné Timmer – Gertjan v/d Veen 

organist: Margreet  

gastvrouw/heer: Marry de Kok 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Betty Vervloed – Wil Kamer 

 

***** 

 

 

Zondag 12 juni     Dorpsfeestdienst /FF zingen 

    

10.00 uur: Ds. Gonja van ‘t Kruis – NGH + RK gemeenschap 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: Monique Klaver  

collecte: Stille armoede 

kostersdienst: Hans & Els Streefland 

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: Els Streefland – Ellise Evers 
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Zondag 19 juni 

 

10.00 uur: Ds. Frits Praamsma uit Sappermeer 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collecte: Kerk 

voorlezer: Hilde Appel  

kostersdienst: Huub & Hilde Appel 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Ria Honcoop – Lia Harmans 

 

 
***** 

 

Zondag 26 juni 

 

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

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

mededelingen: Marijke Sturing  

diaken + collectant: Monique Klaver 

collecte: Diaconie 

voorlezer: Huig Baartman 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Marry de Kok  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marianne v/d Vlugt – Corine Pruissen  

 
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 
 



 5 

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 

 

Nadat Marianne Griekspoor een paar weken terug plotseling werd overvallen 

door hartproblematiek, zijn er kortgeleden twee stents bij haar geplaatst. 

Inmiddels is zij thuis herstellende. We wensen haar daarbij alle sterkte toe. 

Chris van den Heuvel heeft bij het repareren van ramen in een kas een stuk 

glas in zijn onderarm gekregen. Hij moest daarvoor in het ziekenhuis aan een 

aantal pezen geopereerd worden. Zijn herstel verloopt gelukkig goed.  

Dirk Leenders heeft onlangs een schouderoperatie ondergaan. Hij volgt 

fysiotherapie voor het verdere herstel. Veel kracht hiervoor gewenst.    

Cees Pols is nog steeds bezig met zijn behandeltraject. We missen zijn 

aanwezigheid in onze kerk. Goed om steeds te merken hoe hij blijft meeleven 

met ons, als gemeenschap. Dat doen we ook met hem, alle sterkte voor hem en 

Mattie. 

We denken ook aan anderen, die plotseling zijn getroffen door moeilijke 

omstandigheden en daarvan herstellende zijn of daarmee moeten verder te 

leven.  

 

Ideeën voor het nieuwe seizoen 

Op zondag 3 juli (u leest hier verderop over in het kerkblad, en er is ook een 

flyer bijgevoegd) zullen we de tijdens de kerkdienst de documentaire “Hier 

ben ik” aan u laten zien. 

Deze docu heeft ook tot doel om je de kans te geven plannen voor het nieuwe 

seizoen aan te dragen. Dus kom met je vragen en ideeën! Welke zaken zou je 

graag verder ontwikkeld willen zien in onze kerk? Waarover wil je graag in 

gesprek? We zien jullie graag op 3 juli! 

Gonja van ‘t Kruis 

 

 

mailto:predikant@pknrijsenhout.nl
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Van de Kerkenraad 
 

Besluit van de Kerkenraad over het huurvoorstel van gemeente 

Haarlemmermeer 

 

Op 29 maart is er een gemeenteavond gehouden over het huurvoorstel van de 

gemeente Haarlemmermeer. Het voorstel is toegelicht en er daarna zijn er 

vragen gesteld en werd er gediscussieerd over de voor- en nadelen van het 

voorstel. Op 19 mei heeft de Kerkenraad een besluit genomen over het 

voorstel. In grote meerderheid heeft de Kerkenraad gekozen voor de optie 

‘Voor, mits’, met daarbij de volgende voorwaarden: 

1. Onze kerkelijke activiteiten moeten kunnen blijven doorgaan. 

2. Alle activiteiten passen in ons gebouw. 

3. Inspraak in selectie van de beheerder van Maatvast. 

4. Zeggenschap bij nieuwe huurders (beheerscommissie). 

5. Achterlaten van inboedel bij einde huurcontract. 

6. Boeteclausule over vertraging. 

7. Contractopzegging bij ernstige meningsverschillen of conflict. 

8. Alles contractueel en juridisch goed vastleggen. 

 

Met dit besluit meent de Kerkenraad dat op een goede manier recht wordt 

gedaan aan de gemeenteavond, waar voorstanders van het voorstel aan het 

woord waren en ook gemeenteleden die kritische vragen hebben gesteld en 

hebben gewezen op de nadelen van het voorstel. 

De komende periode zullen de genoemde voorwaarden worden uitgewerkt. Als 

blijkt dat kan worden voldaan aan onze voorwaarden, kiezen we voor ‘ja’ en 

als daaraan niet kan worden voldaan, wordt het een ‘nee’. 

Volgens de huidige planning van de gemeente Haarlemmermeer wordt medio 

2023 – dus over ruim één jaar – gestart met de verbouwing van onze 

Ontmoetingskerk. Dan gaat bij ons ‘ja’ dus ook de huurovereenkomst met de 

gemeente in. 
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Van de Diaconie 
Bloemengroeten  
 

Zondag  1 mei Fam. C. Pols – Verburg 

 Mevr. J.M. Terlouw – Mohlen 

 Fam. B.K. Aukes – Verburg 

 Fam. J. Dekker  

Zondag  8 mei Fam. Van Dam – Zevenhoven 

 Fam. J. Kamer – Ippel (Nieuw-Vennep) 

 Fam. J. Koopstra – de Vries 

Zondag 15 mei Mevr. A.P. Thuis – Offerman 

 Fam. M. Mosselman – Arensman 

 Dhr. M.C. van den Heuvel 

 Fam. N.M. Moolhuysen – Smit 

Zondag  22 mei Dhr. D. Leenders 

 Fam. C. Koolhaas – Maat 

 Fam. J. van der Zwaan – Louhenapessy 

 Fam. D. Zonneveld – van Tol 

 Fam. J. Kamer – Ippel (Nieuw-Vennep) 

Zondag 29 mei Fam. P. Nijland – Schellingerhout 

 Fam. H.A. Streefland – van der Vlugt 

 Fam. S.R. Streefland 
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Pinksteren 2022 Feest van hoop. 

 

Feest van hoop voor kinderen in Ghana. Met Pinksteren vieren we dat God’s 

goede nieuws de wereld overging en toegankelijk werd in alle talen. Nog 

steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die 

eeuwenoude boodschap van hoop. Daarom is Pinksteren een feest van hoop. 

We komen als kerken in actie voor kinderen in de afgelegen dorpen in 

Ghana, die de bijbel leren lezen in hun eigen taal. Dat geeft hen, hun familie 

vertrouwen in de toekomst. Deel de boodschap van hoop met de kinderen in 

Ghana. DOE MEE !  

5 juni, Pinksterzondag, is de collecte speciaal voor Ghana. De bijdrage kunt u 

ook overmaken op de bankrekening vanonze gemeente. Het nummer van de 

bankrekening: NL09 RABO 0373 727 992 t.n.v. CvK Prot. Gemeente van 

Rijsenhout.  

Klaas Roodenburg.  
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

Kerk open - Bibliotheek 

Op donderdag 2, 16 en 30 juni 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. De maanden Juli en Augustus is de bibliotheek 

gesloten. Vanaf donderdag 8 september is de bibliotheek weer 2x per maand 

geopend. 

 

 

 

van U is de toekomst 

Dorpsfeestdienst zondag 12 juni 2022, 10.00 uur in het Lichtbaken 

 

Het Rijsenhoutse Dorpsfeest wordt ook dit jaar weer ingeluid met een 

oecumenische dienst, verzorgd door de RK gemeenschap, NGK en PKN. 

Gelukkig is deze Dorpsfeestdienst, nu er geen beperkingen meer zijn, weer 

voor iedereen toegankelijk.   

 

Thema van dit jaar is: “van U is de toekomst”. 

 

We staan allemaal wel eens stil bij de toekomst. Maar we leven in het “hier en 

nu”, en kijken ook wel eens terug…. in een wereld waarin er van alles gebeurt: 

vreugde, geluk, maar ook verdriet en moeilijkheden. De covid-epidemie is nog 

maar net een beetje aflopend, of de oorlog in de Oekraïne is uitgebarsten. Ook 

in ons persoonlijk leven kan het aardig ‘rommelen’. 

Waar houd je je aan vast in het leven? Hoe kijk je vooruit, bezie je het verleden 

en blijf je vol Vuur in het leven in staan? Allemaal vragen waar we net na het 

Pinksterfeest tijdens de dienst mee bezig willen zijn als aftrap voor de verdere 

week. Muzikale medewerking wordt verleend door André Keessen, en de 

dorpsband van eigen bodem!  

De opbrengst van de collecte gaat zoals gebruikelijk naar de Stille Armoede in 

ons dorp.  

Wij nodigen jullie van harte uit om gezamenlijk met ons mee te denken, te 

vieren en te zingen.  

Graag tot ziens op 12 juni a.s. in het Lichtbaken.  

Het dorpsfeestdienst team  

van RK, NGK en PKN 
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Bijzondere kerkdienst op 3 juli a.s.! 

 

In het vorige kerkblad troffen jullie een uitnodiging aan voor de filmavond 

“Hier ben ik”. 

 

Na overleg hebben wij besloten dat we vanwege het te geringe aantal 

aanmeldingen, we deze film doorschuiven naar de kerkdienst van 3 juli a.s. 

We willen de inhoud van deze documentaire aan een breed aantal 

gemeenteleden aanbieden omdat deze zo aansprekend en de moeite waard is 

voor iedereen in elke leeftijdsgroep.  

 

We krijgen van een aantal Bloemendaalse gemeenteleden een kijkje in hun 

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

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

eenzaamheid, de stress rond presteren, spanningen en 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. 

Daarbij komen de persoonlijke levensvragen van ds. Ad van Nieuwpoort ook 

voor het voetlicht. 

 

In eerste instantie denk je misschien: “Wat moet ik hiermee?” Ik woon toch 

niet in het rijke Bloemendaal?  Je voelt je misschien een beetje een voyeur in 

het leven van materieel bevoorrechte mensen, 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.” 

Deze levensvragen zijn universeel en niet gebonden aan maatschappelijke 

status. 

 

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, middenin 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. Ds. Van 

Nieuwpoort laat zien dat de kerk niet boven, maar onder de mensen werkt. 
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Wij hebben de documentaire bekeken en vinden de inhoud zo aansprekend en 

inspirerend, dat wij het iedereen gunnen de film te zien en zich erdoor te 

laten raken. Vandaar dat we hebben besloten het onderwerp een tweede, 

gemeentebrede kans te gunnen door de film te vertonen in een kerkdienst, 

waarbij we ook jonge gezinnen, die juist vaak lijden aan de stress van een 

druk bestaan de kans willen geven aanwezig te zijn door oppas en 

kindernevendienst aan te bieden gedurende de ochtend en de 

lunchgesprekken erna. We zullen ook actief zijn in het oproepen van elke 

leeftijdsgroep in onze gemeente. Juist de wat jongere gemeenteleden zitten 

nog middenin het jachten en jagen van onze prestatiemaatschappij, terwijl de 

middengroep veranderingen ondergaat binnen de gezinnen en werkkringen en 

onder ouderen vaak de eenzaamheid en het gevoel er niet meer zo toe te 

doen, opgang maken. Al deze levensfasen en -vragen komen langs in de film. 

Niet met pasklare oplossingen, maar wel met meeleven en begrip.  

 

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? Hoe kan de kerk ons bij dit alles helpen? Hoe kunnen we 

elkaar helpen? 

 

Na de film gaan we met elkaar in gesprek onder het genot van koffie, thee en 

lekkere verse broodjes. We gaan in drie groepen uiteen, waarbij je kunt 

kiezen over welk thema je wilt doorpraten of misschien alleen maar naar 

elkaar luisteren: 

- (je moeite met) de prestatiesamenleving 

- Geloof in het dagelijks leven 

- Relaties en afkomst 

We sluiten af met een korte evaluatie. 

 

 

We hopen van harte op een goede opkomst waarbij alle leeftijden aanwezig 

zijn, zodat we met elkaar een zinvolle en inspirerende ochtend zullen hebben. 

 

Mogen we op jullie rekenen? We ontmoeten elkaar graag op 3 juli a.s.! 

 

Hartelijke groet en tot ziens op 3 juli, 

Gonja van’t Kruis, Linda Vervloed en Marian van der Veen 
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filmcafé  

Break every chain  

Ontmoetingskerk,  

Vrijdag 24 juni 19.30 uur 
 

Politieagenten, brandweerlieden, paramedici en militairen zien allemaal het 

diepste van onze donkere en gevallen wereld. In Break every Chain zie je het 

intieme perspectief van een ervaren politieagent in de strijd die veel van onze 

helden in hun hart voeren. Verdrinkend in de diepten van depressie en verdriet, 

brandend van woede en geketend door alcoholisme, kon Jonathan niet meer 

doen. Na de dood van zijn vader als jonge jongen, geconfronteerd met talloze 

gruwelijke sterfscènes in de lijn van het recht, en het verlies van zijn eerste 

zoon, wendde Jonathan zich tot de wereld voor antwoorden – maar vond enkel 

duisternis. Geconfronteerd met de dreiging zijn baan als politieagent te 

verliezen, het verlies van dierbaren, wendt Jonathan zich tot Jezus, die echt kan 

redden. Dit verbazingwekkende verhaal van genade en de levensveranderende 

kracht van Jezus Christus zal gegarandeerd iedereen bemoedigen. 

 

Een aangrijpend waargebeurd verhaal, gebaseerd op het boek van Jonathan 

Hickory. 
 

 
 

 

 

Kringenwerk 
 

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 1 

juni  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. 
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Koffieochtend 

Op woensdag 29 juni a.s. bent u weer hartelijk welkom in Het Lichtbaken 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.  

De volgende koffieochtend zal weer in september zijn. 

Verdere info bij: Gre Tuinstra 0297- 331545 
 

 

Bijeenkomst contactpersonen 

Op woensdagmiddag 18 mei hebben we met een groot aantal contactpersonen 

een zinvolle middag gehad. Het was fijn om na lange tijd weer samen te komen 

met elkaar. 

De lijst van te bezoeken mensen is doorgenomen, en ook hebben we opnieuw 

gekeken naar de structuur en organisatie van het bezoekteam. Drie mensen 

hebben aangegeven dat zij ervoor voelen om zich, naast de pastorale 

ouderlingen verder te ontwikkelen in het bezoekerspastoraat. Daar zijn we blij 

mee!   

We hebben ook gesproken over nieuwe activiteiten, die we willen organiseren 

in het kader van ‘maatjespastoraat”, zoals een spelletjesmiddag, het opzetten 

van een fietsclub, bloemschikken, tekenen en schilderen, een bakclub, 

computerlessen, het weer opzetten van de rommelmarkt, een leeskring, etc. 

Voor al deze activiteiten hebben zich contactpersonen gemeld, die hierin graag 

het voortouw willen nemen.  

In het nieuwe seizoen zullen we ook weer starten met de groothuisbezoeken 

(met gemengde leeftijden), waarbij we het jaarthema van de PKN zullen 

volgen. 

De volgende bijeenkomst zal in het najaar plaatsvinden. Dan zal ik ook een 

training pastorale vaardigheden geven.  

Wordt vervolgd…. 

Hartelijke groet, Gonja van ‘t Kruis 
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Bedankt… 
 

Namens mevr. A. van der Linden-Eijk mag ik de Protestantse Gemeente 

hartelijk bedanken voor de planten die ik haar mocht brengen op haar 

verjaardag 2 mei 2022. 

Mattie Pols-Verburg 

 

Bedankt voor het prachtige boeket bloemen dat we mochten ontvangen na het 

plotselinge overlijden van onze schoonzus. 

Ben en Jannie Aukes 

 

In mei werden wij door Lyda verrast met een mooi boeket ter nagedachtenis 

van onze (schoon-)moeder. Zij was op zaterdag 23 april om 12:30 uur op 98-

jarige leeftijd in bijzijn van het verzorgend personeel in het Zonnehof-

Bovenkerk plotseling overleden. Wij waren gebeld, maar wij waren 5 minuten 

te laat in het tehuis aanwezig. Het was een waardig afscheid samen met het 

personeel, ook zij waren ontdaan. Bij het verlaten van het tehuis stond het 

voltallige personeel bij de deur voor een waardig afscheid. Bedankt allemaal.  

Vriendelijke groeten,  

Marla & Hans van der Zwaan 

 

13 april zijn Joop en Wil Sollman bij mij op bezoek geweest met een prachtig 

boeket bloemen namens de kerk. Ik was zeer verrast. Het is fijn als mensen 

aan je denken. 

Onze kerk  is heel goed in het omzien naar elkaar. Nogmaals bedankt voor de 

bloemen.  

Fenna van Dijk 
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Verjaardagen in juni 
 
02-06-1936 86 Mevr. N. Wolleswinkel - Kersbergen 

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

06-06-1945 77 Dhr. M. Hol 

07-06-1937 85 Mevr. M. Meijer - Noort 

07-06-1938 84 Dhr. A. Pellicaan 

07-06-1945 77 Dhr. A.J. den Braber 

10-06-1941 81 Mevr. C. Lanser - Groenewoud 

11-06-1934 88 Mevr. H.C.J. de Jong - Koster 

14-06-1944 78 Dhr. G.J. Baart 

18-06-1940 82 Dhr. W.J. Slootweg 

21-06-1946 76 Dhr. P. Pellicaan 

22-06-1935 87 Dhr. K. Roodenburg 

27-06-1940 82 Mevr. T. Griffioen - Sluijmer 

27-06-1942 80 Mevr. G.C. Verwoert - Groenewoud 

28-06-1932 90 Dhr. P. de Boer 

 
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 JUNI 2022 

Op 7 juni a.s. zijn dhr. en mevr. A. Pellicaan-J. Hogeveen, 60 jaar getrouwd. 

Op 30 juni a.s. zijn dhr. en mevr. C.J.P.M. Harmans-C.J. Grosscurt, 55 jaar 

getrouwd. 

Onze hartelijke gelukwensen! 
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Mutaties juni 2022 
 
Gedoopt: 

Sem Willem Raadschelders 

Zeilhof 35, 1435 LP  Rijsenhout 

Geboortedatum: 31-12-2021 

Doopdatum: 15-05-2022 

 
 
 
 
 

Agenda 
 

Woe  8 juni 19.30 uur  College van Kerkrentmeesters 

Ma 20 juni 19.30 uur Moderamen 
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Bijbelrooster juni  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 
wo 1 jun Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda 

do 2 jun Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 

vr 3 jun Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 

za 4 jun Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 

zo 5 jun Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied 

ma 6 jun Lucas 7:18-35 Vol verwachting 

di 7 jun Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 

wo 8 jun Psalm 105:1-22 Geschiedenis 

do 9 jun Psalm 105:23-45 ...van trouw 

vr 10 jun Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 

za 11 jun Lucas 8:9-21 Betekenisvol 

zo 12 jun Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER 

ma 13 jun Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand 

di 14 jun Lucas 8:40-56 Aanraking 

wo 15 jun Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 

do 16 jun Lucas 9:10-17 Het broodnodige 

vr 17 jun Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 

za 18 jun Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 

zo 19 jun Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis 

ma 20 jun Lucas 9:46-50 Klein is groot 

di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit 

wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht  

do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek 

vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten 

za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad 

zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen 

ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen  

di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus 

wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-

12:10 

Kracht in zwakte 

do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen 
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Vanuit de redactie. 

 

Het volgende kerkblad is het zomernummer. De inleverdatum 

is uiterlijk vrijdag 25 juni. 

Het zomernummer omvat de maanden juli en augustus. 
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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: 

Juli-augustus voor vrijdag 25 juni dinsdag 29 juni 

september voor vrijdag 26 augustus dinsdag 30 augustus 

   
 

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 


