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Water en brood om van te leven 
 

Hierheen! Hier is water, 

voor ieder die dorst heeft. 

Kom, ook al heb je geen geld. 

Koop hier je voedsel en eet. 

Kom, koop voedsel zonder geld, 

koop wijn en melk zonder betaling. 

 

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 

Luister aandachtig naar mij, 

en je zult ruimschoots te eten hebben 

en genieten van een overvloedig maal. 

Deze eerste twee verzen van Jesaja 55 schetsen het beeld van een oosterse 

markt, waarbij allerlei kooplieden hun waren aanprijzen. Onder die kooplieden 

bevindt zich een verkoper die brood, water, melk en wijn aanprijst. Het zijn 

producten die symbool staan voor de goede gaven van het beloofde land, waar 

deze waren in overvloed aanwezig zullen zijn. Rechtstreeks uit de markt van 

de hemel neergedaald. Het is voedsel voor de ziel.                  

Jesaja schreef dit een tijd waarin het volk van Israël in ballingschap in Babel 

verblijft. Het gaat over de redding van God, die hen zal verlossen van de 

machtige Perzische koning en hen zal laten wonen in een hersteld Jeruzalem. 

Een tijd om naar uit te kijken. Op deze manier wil Jesaja het volk moed in 

spreken. 

Zo maken in deze tijd ook veel mee dat onze wereld op z’n kop zet. Naast onze 

persoonlijke zorgen, hebben we te maken met collectieve zorgen: denk aan het 

nog steeds heersende virus, de (politieke) verdeeldheid in de samenleving, de 

vluchtelingenproblematiek en de grote vragen rond het klimaat. Vraagstukken 

die ons dagelijks bezighouden, en waarbij we verlangen naar uitkomst. 

Vraagstukken waarover we als kerkelijke gemeente met elkaar nadenken en 

spreken. Afgelopen weekend deden we dat ook met de gemeenteleden van 

onze zustergemeente Mosel uit Duitsland die bij ons te gast waren. Het is 

vruchtbaar en mooi om zo als christenen met elkaar op te trekken, van elkaar 

te leren en elkaar moed in te praten. Over het unieke van het voedsel dat we 

door Christus aangereikt krijgen en wat we met elkaar kunnen delen. 

Gonja van ‘t Kruis   
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

***** 

Het blijkt dat er onder de kerkgangers veel vragen over zijn over de 

wisseling van diensten van de ouderlingen en diakenen. 

Daarom heeft de kerkenraad besloten om hun diensten niet meer te laten 

vermelden in het kerkblad. 

 

 

Zondag 2 oktober               Dierendag/ FF zingen 

      

10.00 uur: Ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

collecte: Kerk en Israël 

voorlezer: Hilde Appel 

kostersdienst: Els en Hans Streefland 

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v/d Veen  

organist: Theo Griekspoor  

gastvrouw/heer: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Gré Verwoert – Gea van Vuren 

 

***** 

 

Zondag 9 oktober  

    

10.00 uur: Dhr. E. Kramer uit Aalsmeer  
 

collecte: Kerk 

voorlezer: Mady Vreeken 

kostersdienst: Huub en Hilde Appel 

beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v/d Veen  

organist: Cees Lodder 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Tiny Hinders – Gerda Ravestijn 

 

***** 
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Zondag 16 oktober        Afscheid/bevestiging ambtsdragers 
 

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

collectes: Kerk in Actie- Najaarszending 

voorlezer: Hilde Appel 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen 

organist: Margreet de Vries Raaijen 

gastvrouw/heer: Marry de Kok 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst: Betty Vervloed – Wil Kamer 

 
***** 

Zondag 23 oktober  

 

10.00 uur: Dhr. D. Vollmuller uit Aalsmeer  
 

collecte: Zending 

voorlezer: - 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Corné Timmer - Wim Vos  

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Ria Honcoop – Lia Harmans 

 
****** 

Zondag 30 oktober                   Let op, wintertijd!! 

 

10.00 uur: Ds. C.J. van Stralen uit Utrecht 
 

collecte: Diaconie 

voorlezer: - 

kostersdienst: Els en Hans Streefland 

beamerdienst: Cor Zwart – Wim Vos 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marianne v.d. Vlugt – Corine Pruissen 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het pastorale team: 

Marijke Sturing:  0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) of 

Lia Harmans: 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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In Memoriam Hans Smits 

Op 21 september is ons gemeentelid Hans Smits op 70-jarige leeftijd 

overleden.  

Hans werd geboren in Nieuw-Vennep en was de jongste in een gezin met zeven 

kinderen. Hij was in en met zijn hart een zorgzame man. Dit begon al in zijn 

jeugd met de zorg voor zijn zieke zusje Tiny. Later was hij mantelzorger voor 

zijn ouders, een taak die hij met liefde vervulde. Ook buiten zijn familie zullen 

velen zich zijn zorgzaamheid herinneren. Na de mulo had hij verschillende 

banen, en heeft hij ook nog enige tijd een eigen tuincentrum gehad. Nadat hij 

zijn grootrijbewijs had gehaald, reed hij vaak met zijn vrachtwagen naar 

Scandinavië. Zijn leven ging door bergen en dalen, en eenieder die hem goed 

gekend heeft, weet hoe zwaar het leven op hem kon drukken, door de dingen 

die op zijn pad kwamen. Door die bergen en dalen heen kon het geloof hem tot 

steun zijn en kon hij daar kracht uit putten. De laatste weken van zijn leven 

bracht hij door in hospice Bardo in Hoofddorp, waar hij de zorg kreeg die hij 

nodig had na zijn diagnose. In die laatste weken ontving hij veel bezoek en 

voerde hij nog vele gesprekken, die hem goed deden. In die tijd kon hij ook 

nog een keer met de wensambulance samen met zijn zus Hennie op bezoek bij 

zijn zus Annie. Tijdens een dienst op maandag 26 september hebben we 

afscheid van Hans genomen. Gezien zijn liefde voor zijn honden, stonden we 

stil bij een aantal verzen uit Prediker 3: want de mensen en de dieren treft 

hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde 

adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles 

is leegte. Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert 

terug tot stof. 

We wensen zijn zussen Hennie, Annie en broer Tonie en andere dierbaren van 

Hans alle sterkte toe bij het verlies van hun broer en vriend. 

 

Bevestigings- en afscheidsdienst 16 oktober 

Wij zijn verheugd dat Linda Vervloed bereid is gevonden om het ambt van 

ouderling-scriba op zich te nemen. Tijdens de dienst van zondag 16 oktober 

zal zij bevestigd worden. Op die zondag zullen we tevens afscheid nemen van 

Hilde Appel, die na trouwe dienst haar ambt als diaken zal neerleggen. Ook 

zullen we stilstaan bij het afscheid van Cees en Mattie Pols. Zij zullen, i.v.m. 

de ziekte van Cees, na zes jaar met hun duobaan als ouderlingen stoppen. We 

hopen op een dienst, waarin we jullie allemaal kunnen begroeten. 
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Van de Kerkenraad 
 

De Kerkenraad heeft vergaderd op maandag 29 augustus en het Moderamen 

heeft vergaderd op donderdag 8 september: 

 

 Aandacht & Verbinding 
Tijdens de Startzondag hebben leden van het consistorie de resultaten 

van de enquête Aandacht & Verbinding toegelicht. Er zijn mooie 

gesprekken geweest en wij willen u bedanken voor uw reactie. Het 

consistorie zal hier verder mee aan de slag gaan. Heeft u (verdere) 

vragen? Neem dan contact op met ds. Gonja van ’t Kruis of Ale 

Gercama. 

 

 Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

Op zondag 16 oktober hebben wij een feestelijke dienst: Linda Vervloed 

zal bevestigd worden als scriba. Linda en Marjolijn zullen samen de 

taken uitvoeren. Linda is uw aanspreekpunt en Marjolijn regelt een 

aantal zaken achter de schermen. De Kerkenraad is blij dat Linda terug 

wil komen als scriba. Ook nemen we zondag 16 oktober afscheid van 

Hilde Appel, en Cees en Mattie Pols. De Kerkenraad is hen ontzettend 

dankbaar voor hun jarenlange inzet. Bent u er 16 oktober bij? 

 

Heeft u bezwaar tegen de bevestiging? Neem dan uiterlijk 9 oktober 

contact op met de voorzitter of de scriba. 

 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Marjolijn Honcoop, scriba 

 

***** 

 

Pastoraal team 

Wij, Marijke Sturing en Lia Harmans,  hebben de vroegere wijkindeling van 

onze gemeente (1 t/m 4) laten vervallen en zijn overgegaan op het 

adressenbestand. 

Dit houdt in dat Marijke de adressen van gemeenteleden met de achternamen 

A t/m L heeft en Lia M t/m Z. 

Wij hopen van harte dat U ons weet te vinden bij zaken die voor U belangrijk 

zijn. Verdrietige, maar ook met blije zaken. 
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Computerhulp 

N.a.v. de enquete-uitslagen gaan we successievelijk een aantal aktiviteiten 

opstarten. 

Er bleek een grote groep "hulpvragers" v.w.b. computerzaken en ook waren er 

in dit verband mensen die zouden willen assisteren. 

Beide groepen kunnen zich bij mij opgeven. 

                                                                          Lia Harmans 

 

 

De telefooncirkel 

Uit de enquete is gebleken dat er 11 mensen interesse hebben om mee te doen 

aan de telefooncirkel en dat er 5 vrijwilligers willen meewerken. We willen 

daar binnenkort mee starten! 

De vrijwilliger start dan iedere morgen om 9 uur de telefooncirkel en de laatste 

belt weer naar de starter om de cirkel te sluiten. Als er iemand niet opneemt, 

bel je de volgende en meld je aan de starter dat er bij die persoon niet 

opgenomen wordt. De starter onderneemt dan actie. 

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Marijke Sturing. 

 

 

 

 

 
 

Van de Diaconie 
 

Bloemengroeten  
 

4 September Mw. N. Achterberg-Lindhout,  Molenpad 72 Aalsmeer 

 Fam. W. Timmer-Harting Aalsmeerderdijk 476 

 Dhr. B. Baas, Verremeer 47 

11 september Mw. M. KLaver-Visser, Leimuiderdijk 101 

 Fam. K. Knook-Pols, Vrijheidsstraat 13 

 Fam. J. Castricum-vd Bosch, Zeilhof 65 

18 september Mw. A. Hartman-Brussen, 3 Kol.plein, Aalsmeer 

 Fam. J. Dekker-Van der Vaart, Leimuiderdijk 118 

25 september Ds. Gonja van ‘t Kruis 

 John Peters 
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

FF ZINGEN ZONDAG 2 OKTOBER A.S. 

DIEREN IN DE KERK?! 

Evenals vorig jaar staat de dienst van FF Zingen helemaal in het teken van 

Dierendag. Heb jij een huisdier? Dan is het mogelijk om deze zondag jouw 

hond, kat, uil, hamster, vogel etc. mee te nemen naar de kerk. Wij nodigen 

vooral ouders en grootouders uit om samen met kinderen en kleinkinderen met 

hun huisdieren naar de kerk te komen. Om te voorkomen dat het 

letterlijk een te grote beestenboel wordt, vragen wij jou om bij het 

aanmelden voor de kerkdienst ook te melden of en welk huisdier 

jij meeneemt. 

Aanmelden voor de kerkdienst kan bij ffzingen@pknrijsenhout.nl 

Vind jij het leuker om een filmpje op te nemen van jouw huisdier of het 

huisdier van jouw kind of kleinkind, dan kan dit ook. Filmpjes kunnen worden 

toegezonden naar vander.veen@hccnet.nl (uiterlijk woensdag 28 september 

a.s.)  
 

***** 

 

Kerk open - Bibliotheek 
Op donderdag 6 en 10 oktober 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.  

 

***** 

 

Opbrengst Elisabethbode 

De opbrengst van de Elisabethbode is; 

Ans Hofman   € 272,70 

Antoon van Dijk € 127,64 

Totaal:    € 400,34 

Antoon van Dijk  

 

 

 

 

 

mailto:ffzingen@pknrijsenhout.nl
mailto:vander.veen@hccnet.nl
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Startzondag 

We kijken terug op een zeer geslaagde startzondag! 

Voor een terugblik van de startdienst / ontbijt zie deze 

opname: https://kerkdienstgemist.nl/stations/360/events/recording/166227420

000360 

 

Voor een impressie van de workshops, zie deze 

video: https://youtu.be/rx2DE9Lic2A 

Uw enthousiaste voorbereidingsteam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 

oktober 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. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/360/events/recording/166227420000360
https://kerkdienstgemist.nl/stations/360/events/recording/166227420000360
https://youtu.be/rx2DE9Lic2A
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Koffieochtend 

Op woensdag 26 oktober 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.  

Verdere info bij: Gre Tuinstra 0297- 331545 

 

 

***** 

 

 

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout 

Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout nog steeds actief is? 

U kunt bellen als u vervoer nodig heeft om bijvoorbeeld naar de huisarts, fysio 

of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u bellen voor vervoer om boodschappen te 

kunnen doen. 

U betaalt hiervoor een al vastgestelde vergoeding aan een van onze 

vrijwilligers. 

Hiervoor kunt u bellen naar 06 - 2312 1211, op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 

uur. U krijgt dan een van onze vrijwilligers aan de lijn. 

HULP GEZOCHT! 

Bent u in het bezit van een auto en heeft u af en toe wat tijd over, dan bent u 

natuurlijk van harte welkom als vrijwilliger om mede-Rijsenhouters te helpen! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Wil Millenaar, tel. 06 

4166 5902. 

 

 

 

Bedankt… 
 

Middels dit bericht wil ik de gemeente hartelijk bedanken voor de mooie 

bloemen en plant die ik mocht ontvangen na mijn hartinfarct en daarna voor 

mijn gebroken been. Gebracht door onze lieve vrienden Marry en Okker. 

Ook bedankt voor de kaartjes en bezoekjes van andere kerkleden. Dat geeft 

een warm gevoel. 

Marjanne Griekspoor 

 

***** 
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Hiermede willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven in de 

afgelopen maanden in de vorm van bloemen, kaartjes of telefonische en 

persoonlijke contacten, Het heeft ons goed gedaan dat zovelen met ons 

meeleefden. 

Onze schoonzoon is inmiddels weer thuis na een verblijf van 3 maanden in het 

revalidatiecentrum, maar heeft nog een lange weg te gaan. Onze oudste zoon, 

bij wie longkanker is vastgesteld, is bezig met chemokuren en bestralingen. 

Het is afwachten wat deze voor effect hebben. En tenslotte gaat Betty 

binnenkort voor onderzoek naar het ziekenhuis, waar wij hopenlijk 

duidelijkheid krijgen over de oorzaak van haar rugklachten waardoor zij nu 

weinig mobiel is. 

U ziet, wij zijn er nog niet, maar blijven positief, mede door uw medeleven. 

Een hartelijke groet, 

Betty en Rinus Vervloed 

***** 

 

Wat een verrassing, Ria Honcoop op de stoep met een mooie orchidee! Een 

felicitatie van de gemeente omdat wij opa en oma zijn geworden van Berend. 

Hartelijk dank, ontzettend leuk! 

Matthijs en Nélise Ravestijn 

 

***** 

 

Hierbij wil de gemeente hartelijk bedanken voor de mooie orchidee die ik laatst 

kreeg. Het was een hele verrassing voor mij. 

Hartelijke groeten,   

Nely Achterberg. 

***** 

 

Graag wil ik de gemeente bedanken voor de bloemen en aandacht die ik heb 

gekregen n.a.v. mijn val (die gelukkig goed is afgelopen) en het overlijden van 

mijn broer.                   

Vriendelijke groet,  

Bertus Baas 

***** 

 

Hartelijk dank voor de mooie orchidee die ik gekregen heb via Wilma Vos! 

Vriendelijke groet, 

Agaath Hartman 
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Verjaardagen in oktober 2022 
02-10-1941 81 Mevr. G.G.J. Leenders - van der Graaf 

02-10-1940 82 Dhr. T. Dekker 

05-10-1935 87 Mevr. A.M. Paar - de Vries 

06-10-1938 84 Mevr. A. Hobo 

06-10-1946 76 Mevr. W. Kamer - Ippel 

08-10-1944 78 Mevr. C.E. Moolhuijsen - Smit 

08-10-1944 78 Mevr. G. van den Bosch - Eickhoff 

09-10-1938 84 Mevr. A.R. te Riele - Donia 

10-10-1924 98 Dhr. J.M.V. Delville 

12-10-1945 77 Mevr. G. Tuinstra 

13-10-1946 76 Mevr. M.A.H. Sturing - Struik 

15-10-1931 91 Dhr. A. van der Maarl 

19-10-1945 77 Mevr. M.J. Cohen - Rumagit 

19-10-1941 81 Mevr. N.A. Achterberg - Lindhout 

21-10-1942 80 Mevr. A. Knook - Pols 

25-10-1942 80 Dhr. D.J. van den Bogaard 

27-10-1946 76 Mevr. J. Verburg 

28-10-1944 78 Dhr. P.J. van Vuren 

30-10-1937 85 Mevr. A. van Luling - Wittebol 

01-11-1938 84 Mevr. B.C. Eikelenboom - Wiebes 

03-11-1938 84 Mevr. J.J. Roodenburg - Schering 

 

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 oktober 2022 

 
Op 20 oktober a.s. zijn dhr. en mw.  K. Spek-M.L. de Jong, 45 jaar getrouwd.              

Op 22 oktober a.s. zijn dhr. en mw. Huijsman-S.F.C. in den Haak, 35 jaar 

getrouwd. 

Onze hartelijke gelukwensen! 
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Mutaties 
 

Vertrokken: 

Dhr. R. Helmhout, geboortedatum: 13-03-1969 

Van: Aalsmeerderdijk 668, 1435 BZ  Rijsenhout 

Naar: Wieringerwerf 

 

Dhr. G. Pruissen, geboortedatum: 04-03-1961 

Van: Konnetlaantje 2, 1435 HW  Rijsenhout   

Naar: Noorden 

 

 
 
 
 

Agenda 
 

di 4 oktober 19.30 uur moderamen 

  19.30 uur Kominn 

do 13 oktober 19.30 uur beamerteam 

ma 17 oktober 19.30 uur kerkenraad 

do 27 oktober 19.30 uur FF zingen 

 

 

 

 

 

                    

Van de redactie 
   

Graag willen wij er iedereen op attenderen dat de adventsperiode dit jaar begint 

op zondag 27 november. Stuur dus op tijd uw stukjes in voor het kerkblad als 

deze al betrekking hebben op de adventsperiode. De sluitingsdatum voor het 

kerkblad van november is vrijdag 28 oktober.  

Tevens ook alvast de mededeling dat het decembernummer ook de eerste week 

van januari zal bevatten. 

Corine Pruissen en Agnes Kaslander.  

 

     



 14 

Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

za 1 okt Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel? 

zo 2 okt Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 

ma 3 okt Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 

di 4 okt Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 

wo 5 okt Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...' 

do 6 okt Lucas 18:18-30 Rijkdom 

vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 

za 8 okt 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 

zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 

ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 

di 11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 

wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 

do 13 okt Psalm 113 Lof zij de HEER 

vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 

za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 

zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 

ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 

di 18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 

wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 

do 20 okt Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

vr 21 okt Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

za 22 okt Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 

zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 

ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 

di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 

wo 26 okt Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer 

do 27 okt Lucas 19:41-48 Emoties 

vr 28 okt Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

za 29 okt Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 

ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 
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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: 

November 2022 voor vrijdag 28 oktober  dinsdag 1 november 

December 2022 voor vrijdag 25 november  dinsdag 29 november 
 

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 


