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Kerst 2022 
 

Op veel van mijn bezoeken wordt de moeilijke tijd waarin we momenteel leven 

aangekaart: de oorlog die woedt in de Oekraïne, mensen die moeten vluchten 

uit hun eigen land, de energiecrisis, de armoede in ons land…  

En ook de verhalen over machtsmisbruik binnen de media die de laatste tijd 

meer en meer naar buiten komen, zetten ons aan het denken. Ze kunnen ook 

herinneringen oproepen bij mensen die het zelf hebben meegemaakt. 

De profeten die vóór de geboorte van Christus leefden, stelden dit onrecht dat 

ook in hun tijd plaatsvindt, voortdurend aan de kaak. Zij wijzen op de 

oneerlijkheid en het gebruik van geweld, op machtsmisbruik, oorlog, armoede 

en het verdriet dat dat teweegbrengt. Vooral degenen die de macht in handen 

hebben verwijten zij slecht leider- en koningschap. Maar ook andere mensen 

met veel invloed zorgen ervoor dat er op een oneerlijke manier gehandeld en 

rechtgesproken wordt.  

Sommige profeten, zoals Micha, profeet van Moreset, keren zich ook tegen de 

opvatting dat Gods heilsbeloften los zouden staan van de menselijk handelen, 

en dringen aan op gedragsverandering 

Pijnlijke Bijbelverhalen, die helaas ook zo herkenbaar zijn voor ons vandaag 

de dag. 

De aankondiging van de geboorte van Jezus, waar we nu weer naar toeleven 

was én is een hoopvol moment. Het is het teken dat God de aarde en ons 

mensen niet in de steek zal laten. Er is lang uitgekeken naar de komst van 

Jezus, die staat voor zuiver en rechtvaardig koningschap.  

Jezus’ geboorte zal de wereld in het Licht zetten, omdat Hij het onrecht zal 

verdrijven en ons het vertrouwen geeft dat er hoop is op echte vrede in ons 

leven. 

Komt tot ons, de wereld wacht,  

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria 's kind. 

 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. (Lied 433) 

Gonja van ’t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

***** 

Zondag 4 december                        2e advent

    

10.00 uur: ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: Nico van Kooten 

collecte: Zending 

voorlezer: Kees Harmans 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Jurriaan Bos / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Gré Verwoert en Gea van Vuren 

 

***** 

Zondag 11 december         3e advent 

    

10.00 uur: ds. Marijke Gehrels uit Amsterdam 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: John Peters 

collecte: Diaconie 

voorlezer: Fenna van Dijk 

kostersdienst: Hans en Els Streefland 

beamerdienst: Wim Vos / Gertjan v.d. Veen 

organist: Margreet de Vries 

gastvrouw/heer: Marry de Kok 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Tiny Hinderks en Gerda Ravestijn 

 

***** 
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Zondag 18 december     4e advent 
 

10.00 uur: ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
ouderling van dienst: Lia Harmans 

mededelingen: Lia Harmans 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collecte: Bloemenfonds 

voorlezer: Mady Vreeken 

kostersdienst: Matthijs en Ellise Evers 

beamerdienst: Cor Zwart / Wim Vos 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Betty Vervloed en Wil Kamer 
 

 
***** 

Zaterdag 24 december              Kerstavond 

              m.m.v. Caritas 

21.00 uur: Ds. J. Trommel 

Deze avond zijn wij te gast bij de Nederlands 

Gereformeerde Kerk in Het Lichtbaken. 

 

 
****** 

 

Zondag 25 december               1e kerstdag  

     m.m.v. gelegenheidskoor      

10.00 uur: ds. Gonja van ’t Kruis 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: Petra Bart 

collecte: Kinderen in de knel 

voorlezer: Hilde Appel 

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: Ria Honcoop en Lia Harmans 
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Zaterdag 31 december             Oudejaarsavond

                  

19.30 uur: Marian v.d. Veen 
 

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

diaken + collectant: John Peters 

kostersdienst: Huub en Hilde Appel 

beamerdienst: Jurriaan Bos / Gertjan vd Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

 

 
Op zondag 1 januari is er geen dienst.              

 

 
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 Linda Vervloed,  06-41 715 417 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 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


 6 

Tijdens Eeuwigheidszondag, 20 november, kwamen veel familieleden en 

nabestaanden weer samen in de kerk. Zo hebben we gezamenlijk weer een 

stapje verdergezet in het gedenken en het rouwproces om uw/jouw geliefde. 

Het leven kan zwaar aanvoelen als je dierbare met wie je jarenlang samen 

bent geweest, er ineens niet meer is. Stil te staan bij dit verdriet is niet 

makkelijk, en daarom is ook het goed om die pijn met elkaar te delen, zoals 

op deze zondag.     

Leesgroep Geloven in seizoenen 

In navolging van Gretha Bregman pak ik een van de leesgroepen in onze kerk 

weer op. De eerstvolgende keer dat we samenkomen is op donderdagmiddag 

1 december om 14:00. Iedere keer lezen we een hoofdstuk uit het boek 

“Geloven in seizoenen”, een boek dat de seizoenen in het geloofsleven en in 

de kerk belicht. Herfst en winter, lente en zomer: ieder hebben ze hun eigen 

sfeer. Na de stormachtige herfst en de koude winter komen altijd weer de 

lente en de rustige, vreugdevolle zomer. Veel hiervan is herkenbaar in het 

geloofsleven: de herfstige verlieservaring, maar evenzeer de opbloeiende 

voorjaarsvreugde. Ook in het kerkelijk leven zijn er tijden van terugloop en 

overleven, en van nieuwe bloei. Het is een invalshoek die veel creativiteit 

losmaakt en nieuwe inzichten biedt.  

Als je je samen met ons in dit boek wilt verdiepen en erover wilt praten, bel 

ons even dan en je kunt je bij ons aansluiten. 

Gonja van ’t Kruis 

 

 

 

 

 

Van de Kerkenraad 
Het Moderamen heeft vergaderd op donderdag 10 november jl.: 

 

 Gemeenteavond 15 november jl. 
Op 15 november jl. heeft de gemeenteavond plaatsgevonden over de 

gesprekken met de Gemeente Haarlemmermeer en de verkoop van de 

pastorie. Verder in dit Kerkblad vindt u de samenvatting van deze 

avond.  
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 Bedankt voor de gift 
Het College van Kerkrentmeesters heeft een gift ontvangen van 

nabestaanden als dank voor het luiden van de kerkklok. De Kerkenraad 

wil de gever hartelijk danken voor deze gift. Mede door dit soort giften 

kunnen wij als Kerk elkaar en anderen helpen.  

 

 Kerstwens van de Kerkenraad 

De Adventsperiode is begonnen, we tellen af naar Kerst. Elke zondag 

steken we een kaarsje aan en leven we meer en meer toe naar de viering 

van de geboorte van Jezus. De Kerkenraad wenst u een mooie Kerst toe 

en kijkt ernaar uit ook dit jaar deze bijzondere periode met u te mogen 

vieren. 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Linda Vervloed, scriba 

 

***** 

 

Samenvatting gemeenteavond 15 november jl. 

Op dinsdag 15 november jl. heeft de gemeenteavond plaatsgevonden. De 

gesprekken met de gemeente Haarlemmermeer en de verkoop van de pastorie 

zijn besproken. De voorzitter opent de avond met woord en gebed. Hieronder 

volgt een beknopte samenvatting: 

 

Gemeente Haarlemmermeer 

De Kerkenraad heeft op 19 mei jl. basis van de gemeenteavond van 29 maart 

jl. ingestemd met het huurvoorstel onder de volgende acht voorwaarden: 

1. Onze kerkelijke activiteiten moet kunnen blijven doorgaan; 

2. Alle activiteiten passen in ons gebouw; 

3. Inspraak in selectie beheerder geleverd door Maatvast; 

4. Zeggenschap bij nieuwe huurders; 

5. Achterlaten van inboedel bij aflopen contract; 

6. Boeteclausule over vertraging; 

7. Contractopzegging bij grote meningsverschillen of conflict; 

8. Alle afspraken contractueel en juridisch vastleggen. 

 

Deze voorwaarden zijn besproken met de gemeente Haarlemmermeer en zij 

zullen deze opnemen in een conceptcontract. Dit deel van het plan is 

afhankelijk van het vinden van een projectontwikkelaar voor het andere deel 

van het plan, de nieuwe bestemming voor De Reede. Er is een 
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projectontwikkelaar gevonden voor de Nieuwe Reede en daar wordt nu het 

bouwplan uitgewerkt.   

 

Er worden vragen gesteld over onder andere de financiën, het behouden van 

regie en de benodigde verbouwing. Wim Vos geeft als voorzitter van het 

College antwoord op deze vragen. 

 

Verkoop pastorie 

Na een korte pauze wordt de avond hervat en wordt de verkoop van de pastorie 

besproken. De belangrijkste reden voor de verkoop van de pastorie is het 

toenemende onderhoud en de kosten en inzet die daarmee gemoeid gaan. 

Daarbij stabiliseert de huizenmarkt en hoopt het College de pastorie nu nog 

tegen een goede prijs te kunnen verkopen. De Kerkenraad heeft op 17 oktober 

jl. ingestemd met de verkoop en het College heeft acties ondernomen, 

waaronder het vinden van een makelaar. Het College overweegt een andere 

woning aan te kopen als de kans zich voordoet, omdat het beleggen in vastgoed 

rendabel is.  

 

Er worden verschillende vragen gesteld over de makelaar en het aankopen van 

een nieuwe woning. Wim Vos geeft als voorzitter van het College antwoord 

op deze vragen.  

 

Rondvraag 

 Op zondagen zullen de gastvrouw/-heer en predikant geen hand meer 

geven in verband met ieders gezondheid. Zonder hand toch een warme 

groet! 

 Het al dan niet filmen van gemeenteleden zal op de eerstvolgende 

Kerkenraadsvergadering besproken worden. Het zien van gemeenteleden 

wordt gemist, maar sommige gemeenteleden willen niet in beeld komen 

en blijven daarom thuis.  

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en vragen, en sluit 

de avond af met een gebed. 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 

  Schaal Bank Totaal 

11-09-2022 Zending € 178,76  € 35,50  € 214,26  

18-09-2022 Kerk in actie Syrie € 173,87  € 27,50     € 201,37  

25-09-2022 Kerk in actie Vredesweek € 333,20  € 32,50     € 365,70  

02-10-2022 Kerk in actie  Israel zondag € 130,77  € 42,50     € 173,27  

09-10-2022 Kerk € 173,33  € 55,50     € 228,83  

   Totaal € 1.183,43  

16-10-2022 Kerk in actie Najaarszending € 211,70  € 145,50  € 357,20  

23-10-2022 Zending € 144,60  € 45,50  € 190,10  

30-10-2022 Diaconie € 267,30  € 38,50  € 305,80  

   Totaal € 853,10  

 

 

 
 

 

 

 

Van de Diaconie 
 

Kerstbonnen 2022 

Dit jaar zullen wij als gezamenlijke diaconie geen kerstbonnen rondbrengen in 

het dorp. 

Wij hebben dit jaren gedaan maar nu na overleg met de diaconie van de NGK 

besloten om het niet meer te doen. 

Het is voor ons moeilijker om in te schatten wie het echt nodig heeft en 

waardeert. 

Wij hebben nu besloten om een gift van € 1000,00 aan de voedselbank 

Haarlemmermeer over te maken en ook zijn er spullen gekocht (sokken, jassen, 

schoenen) voor de vluchtelingen in het A4 hotel. 

 

Mocht u toch van iemand weten die het echt heel hard nodig heeft kunt u 

contact opnemen met Petra Bart of John Peters. 

 

***** 
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Kerstlunch  

 

Op 22 december 2022 zal er een kerstlunch voor ouderen 

vanaf 65 jaar worden georganiseerd in onze kerk. Dit is in 

samenwerking met Zorgzaam Rijsenhout, de NGK en onze 

kerk. 

U kunt zich daar nog voor opgeven bij Arie Wies  

tel. 06-86690943. 

Er kunnen maximaal 90 mensen deelnemen aan deze                  

 lunch dus vol=vol. De kosten voor deze lunch zijn € 5,00 p.p. 

Vr.gr. de diaconie 

 

 

***** 

 

Kerstplantjes 

Rond de kerst brengen de contactdames/heren 

een mooie plant rond. Dit jaar gaat het anders 

dan voorgaande jaren. Er is besloten om de leden 

vanaf 80 jaar een plant te brengen. Wij begrijpen 

dat dit misschien voor sommige mensen een 

teleurstelling is.  

Dit besluit staat vast maar er kunnen altijd uitzonderingen gemaakt worden, 

neemt u dan contact op met Lia Harmans. 

Vr. groet namens de diaconie 

 

Kerstattenties  (berichtje aan dames en heren contactpersonen) 

 

Misschien ten overvloede, maar nog even de datum voor het afhalen van de 

kerstattenties op 10 dec. Van 10-12 uur in de Ontmoetingskerk. 

Mocht dit niet lukken op dit tijdstip, graag even kontakt met Lia (320889). 

 

 

 

***** 

 

De diaconie is verblijd met een gulle gift van €1000,00. 

Hiervoor onze dank, 

De diaconie 
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Bloemengroeten  
 

6 november Fam. Van de Veen 

 Fam. C. de Graaf-Saarloos 

 Fam. W. Timmer  

 Marjolijn en Philip 

13 november Fam P. Nijland-Schellingerhout 

 Fam. J. Solman-Millenaar 

20 november Mw. M. Sturing-Struik 

 Mw. R. vd Velde-Geus 

27 november Mw. C.G. vd Neut-Rademaker 

 Fam. P. van Zoomeren 

 

 

 

 

 

 

Hulp gezocht bij Kerstversiering 

 

Vorig jaar heb ik enthousiaste reacties gehad op mijn 

verzoek om hulp bij de kerstversiering. In de week na 

Sinterklaas gaan we weer opnieuw beginnen. Uit 

ervaring is gebleken dat als we met z’n vieren aan de 

gang gaan, we ieder zo een anderhalf uur bezig zijn. 
 

Dus wederom is mijn vraag:   

Ben je niet bang om kerstballen stuk te laten vallen, raak je flink geïrriteerd 

als de lampjes in de knoop zitten en durf je ook nog op een trappetje te 

staan?  Dan ben je van harte welkom om bij te dragen aan de fijne 

decembersfeer in onze kerk. 
 

Bel me of stuur een berichtje, 

Ingrid 

06-22549680 
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

 

Kerk open - Bibliotheek 
Op donderdag 1, 15 en 29 december 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.  

 

 

Kerstconcert Gert van Hoef in Rijsenhout 

Zaterdag 17 december zal dan eindelijk het kerstconcert van de bekende 

organist Gert van Hoef hopelijk door kunnen gaan. Vanwege het coronavirus 

hebben we dit al een aantal keer moeten uitstellen. 

Op deze zaterdagavond zal Gert (orgel en pianovirtuoos)  samen met het talent 

op dwarsfluit Corrianne van Wijnen een kerstconcert komen verzorgen in het 

Lichtbaken in Rijsenhout. De avond staat helemaal in het teken van kerst, 

bekende liederen en melodieën. Op dit moment heeft Gert al meer dan 115.000 

volgers op youtube, zijn filmpjes worden massaal bekeken. 

 Kerst begint al op 17 december, een gezellige avond weg met uiteraard in de 

pauze koffie en kerstchocolade. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 

zwaardvdjohan@hotmail.com   Prijs: € 12,50. Aanvang 20 uur. Locatie: Het 

Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. 

 

 

 

 

Oude Kerkbladen 
Bij het opruimen van een plank in een kast kwam ik heel veel oude kerkbladen 

tegen. Inmiddels zijn de jaargangen 2013, 2014 en 2015 bij de scriba beland. 

Ik heb geen belangstelling meer voor de nog resterende jaargangen. Het betreft 

de kerkbladen vanaf 2005 tot en met 2012 en van 2016 tot en met 2019. Als er 

iemand is die er interesse in heeft dan mogen ze bij mij opgehaald worden. Er 

is natuurlijk een schat aan oude berichten uit te destilleren. Een belletje is in 

dit verband voldoende (tel 321865, Dick Boorsma). Na verloop van tijd zullen 

ze bij het oud papier belanden. 

 

***** 

 

about:blank
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En er was licht… 

Na heel veel jaren schrijven van gedichten voor allerlei 

gelegenheden, is hij er dan: mijn eerste, in eigen beheer 

uitgegeven bundeltje met de toepasselijke titel: “En er was 

licht”.   

Veel gemeenteleden hebben me in de loop der jaren gevraagd 

wanneer ik nu eindelijk eens zou komen met een eigen boekje en 

nu heb ik eindelijk de koe bij de horens gevat en een bloemlezing 

uitgezocht van gedichten voor allerlei gelegenheden of om zo maar eens open 

te slaan en ter bemoediging of tot troost een gedicht te lezen. Uiteraard 

mochten mijn tekeningen ook niet ontbreken en ik denk dat ik trots mag zeggen 

dat het een mooi bundeltje is geworden. 

Ik heb ter inzage twee boekjes in de kerk neergelegd. U kunt het boekje 

bestellen via alle boekhandels, via mij of via bv. Bol.com. Het kost 19,95 (een 

richtprijs in overleg met de uitgever) en heeft ISBN-nummer 9789464656848.  

Ik hoop er veel mensen een plezier mee te doen en wie weet, ik blijf schrijven 

en tekenen, dus als er vraag naar is, dan kunnen er zomaar meer bundels 

volgen. Misschien een leuk cadeautje voor de feestdagen? 

 

Hartelijke groet en veel leesplezier! 

Marian 

 

 

 

 

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 7 

december) 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 

In december is er GEEN koffieochtend. 

We beginnen weer op 25 januari 2023 in Het Lichtbaken. 

Lida den Braber 

 

***** 

 

Gespreksgroep: Bijbelse miniaturen 

22 november was het zover en zijn we weer gestart met onze gespreksgroep. 

Het leek me zinvol even terug te koppelen hoe het geweest is 

We begonnen met een rondje. Onze laatste bijeenkomst was 2,5 jaar geleden: 

een tijd die echt een gat heeft geslagen in de zin van vooral verlies: geliefden 

die zijn overleden, chronische ziekten die zijn verergerd of zich opnieuw 

hebben voorgedaan, energie die is afgenomen. 

Opvallend hoe goed het ieder van ons zevenen deed om het hier over te hebben 

en ook te constateren dat er bij alle gemis ook sprake is van een soms 

onverwachte verdieping van het leven. 

We pakten dus de draad weer op van de ‘Bijbelse miniaturen’ van Carel ter 

Linden. Of het zo moest zijn, waren dat de verhalen uit de Adventstijd: de 

aankondiging/annunciatie, de beide geboorteverhalen en de bijzondere 

ontmoeting tussen Maria en de ouders van Johannes de Doper.  

Wat ter Linden in zijn boekje aanreikt om deze verhalen in hun samenhang 

opnieuw te verstaan leidt hij in met wat eens een priorin van een klooster aan 

hem had geantwoord toen hij daar een lezing zou houden over die twee 

geboorteverhalen en hij zijn zorg uitsprak hoe die zou worden opgevat door de 

luisteraarsters: ‘Maar dominee, ge denkt toch niet dat wij onze theologie niet 

bijhouden?’ 

Zo bogen wij ons ook over de vraag hoe deze verhalen oorspronkelijk tot ons 

zijn gekomen toen we kind waren, hoe we ze nu lezen en wat we kunnen met 

het commentaar hierop van Ter Linden. In het gesprek vervolgens over deze 

teksten hielp dit om dichter bij de auteurs Matthëus en Lucas te komen en met 

elkaar de betekenis te verwoorden mét alle persoonlijke interpretaties en 

variaties daarbij. Misschien onverwacht, maar dit leidde juist tot een opnieuw 

verstaan en een dieper doordringen tot de kern van deze oude teksten. 

Verder hebben we ons beziggehouden met de vraag welk boek we hierna 

zullen kiezen. Gezien wat we eerder hebben besproken, kunnen we 

verschillende kanten op: de her-ijking van theologische inzichten, het helder 

krijgen waar het bij het verstaan van de Bijbelse verhalen en het concreet 
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maken ervan om gaat én hoe we dit verder brengen in de wereld waarin we 

leven. 

We gaan dus op zoek naar een boek die ons hiertoe  kan inspireren en het 

onderlinge gesprek hierover kan bevorderen.  Voor de komende maanden 

hebben we afgesproken titels aan te dragen waar we enthousiast over zijn en 

verwachten dat ze voldoende vragen en gespreksstof zullen kunnen oproepen. 

De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdagmiddag 10 januari 

in de kerk van 2 tot 4 uur ’s middags 

 

Gebruikelijk is dat zo’n stukje vergezeld gaat van een oproep om óók deel te 

nemen. Doe ik, maar op een andere manier: de huidige groep groter laten 

worden betekent immers een reële kans op verlies aan diepgang en samenhang 

Mocht u zin hebben om ook met zoiets te beginnen en ziet u al iets voor u met 

wie (het is immers wél heel fijn om mee te maken) -laat het me weten dan 

helpen we u graag op weg! 

Ale en Jannet Gercama e-mail gercama@xs4all. nl , tel. 0297 32019                                                                                                                       

 

***** 

 

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. 

 

 

 

 
 
 

Agenda 
 

vr 2 december 19.30 uur FF zingen 

woe 7 december 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 

di 13 december 19.30 uur Moderamen 
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Rijsenhoutse Top2000 Kerkdienst 

woensdag 28 december 18.00 uur 

 

Na het succes van de afgelopen 4 jaar organiseren we ook dit jaar weer de 

Top2000-kerkdienst: en het mag weer in de kerk – dus u bent van harte 

welkom! We beginnen deze top2000 dit keer met een gezamenlijk buffetje in 

de Ontmoetingsruimte. Evenals bij Startzondag eerder dit seizoen zal de 

uitzending vanuit de Ontmoetingsruimte worden verzorgd. 
 

Vind je het leuk buffet én Top2000 dienst bij te wonen in de kerk meld je dan 

uiterlijk 19 december a.s. aan op het e-mailadres  

top2000@pknrijsenhout.nl! 
 

Heb jij een muzieknummer, wereldlijk of geestelijk, dat verbonden is met een 

gebeurtenis dit jaar in jouw leven en wil jij dat delen in de Top2000 dienst? 

Laat het ons dan weten op het e-mailadres top2000@pknrijsenhout.nl!  

Naast online emailen, zullen in november ook stembiljetten op de stoelen van 

de kerk te vinden zijn; nadat deze zijn ingevuld kunnen deze in de stembus 

worden gedaan, tot uiterlijk 2 december. 

 

Uit de aanmeldingen selecteren wij een aantal nummers. De verhalen met de 

bijbehorende nummers zullen dan worden afgespeeld tijdens de onlinedienst.  

 

Collecte Top2000   

Als Top2000 organisatie hebben wij dit jaar gekozen om de opbrengst van de 

collecte te schenken aan de voedselbank. 

Wij kijken weer heel erg uit naar deze dienst en hopen er samen met jullie weer 

iets moois van te maken! 
 

De Rijsenhoutse Top2000 commissie:  

Ben, Lia, Kees, Marian, Gonja, Corné, Robin Paul, en Gertjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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Bedankt… 
 

Hartelijk dank voor het mooie boeket die wij gekregen hebben via Ria 

Honcoop voor ons 55-jarig huwelijk.  

Vriendelijke groet,  

Piet en Clarie Nijland 

***** 

Lieve mensen,  

Hartelijk dank voor de telefoontjes, bloemen en kaarten en bezoekjes t.a.v. ons 

65 jarig huwelijks jubileum. Het was echt hartverwarmend.  

Wil en Cees de Graaff.  

 

 

 

 

Verjaardagen in december 2022 
 

02-12-1940 82 Dhr. H.G. Paar 

02-12-1940 82 Mevr. G. Bax - Timmer 

06-12-1942 80 Dhr. J. Kamer 

07-12-1947 75 Mevr. E.Sj. de Graaff - Kluitenberg 

08-12-1944 78 Mevr. J. Gercama - Broekhuis 

09-12-1938 84 Dhr. J. Eikelenboom 

17-12-1938 84 Mevr. A.P. Borst - Roubos 

19-12-1928 94 Mevr. M. Michel - Boll 

19-12-1947 75 Mevr. M. Peters - Kaars 

29-12-1947 75 Dhr. J.J.C. Sollman 

30-12-1933 89 Mevr. E. Sluijs - Zwart 

 02-01-1933 90 Dhr. K.P. Visser 

03-01-1929 94 Dhr. A.J. van der Linden 

04-01-1944 79 Dhr. A.J. Gercama 

 

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 

 

***** 
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Huwelijksjubilea  

 
Op 8 december a.s. zijn dhr. en mevr. P. Pellicaan-M. Molenaar, 50 jaar 

getrouwd.              

Op 15 december a.s. zijn dhr. en mevr. G.J. van der Veen - M.J. Niemeijer, 

40 jaar getrouwd. 

Op 22 december a.s. zijn dhr. en mevr. P. Tameris - M. de Graaf, 50 jaar 

getrouwd. 

Op 29 december a.s. zijn dhr. en mevr. H.J. Rus - F. Akse, 50 jaar getrouwd. 

 

Onze hartelijke gelukwensen! 

 
 
 
 

Mutaties november 2022 
 

Verhuisd: 

Mevr. C.M. van den Heuvel, geboortedatum: 27-07-1997 

Van: Piet Lanserhof 28, 1435 HS  Rijsenhout 

Naar: Dr. Nolensstraat 4, 3438 AZ  Nieuwegein 

 

Vertrokken: 

Dhr. R.P. Bakker, geboortedatum: 29-07-1995 

Van: Verremeer 100, 1435 NB  Rijsenhout 

Naar: Ter Aar 

 

Gedoopt: 

Abigail Wiersma 

Frederiksveld 14,  2151 LS  Nieuw-Vennep 

Geboortedatum: 23-03-2022 

Doopdatum: 06-11-2022 
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   Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 

do 1 dec Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val 

vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even 

za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 

zo 4 dec Jesaja 11:1-10 Advent II - De telf van Isaï 

ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren 

di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 

wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 

za 10 dec Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 

zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen 

ma 12 dec Jesaja 14:3-11 Een van ons? 

di 13 dec Jesaja 14:12-23 Gevallen ster 

wo 14 dec Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden? 

do 15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde 

vr 16 dec Filippenzen 4:10-23 Voldaan 

za 17 dec Matteüs 1:1-17 Voorouders 

zo 18 dec Matteüs 1:18-25 Advent IV - God met ons! 

ma 19 dec Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome 

di 20 dec Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt 

wo 21 dec Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid 

do 22 dec Psalm 14 Niet één? 

vr 23 dec Titus 1:1-16 Hoge eisen 

za 24 dec Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 

zo 25 dec Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het 

goede 

ma 26 dec Romeinen 2:17-29 THartsgesteldheid  

di 27 dec Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 

wo 28 dec Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 

do 29 dec Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten 

voorstaan? 

vr 30 dec Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 

za 31 dec Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 
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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: 

januari 2023 vrijdag 30 december dinsdag 3 januari 

februari 2023 vrijdag 27 januari dinsdag 31 januari 
 

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 

 

 

 

de redactie van het kerkblad wenst u fijne 

feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 


