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Sommige gemeenteleden die jaren geleden nog in de Aalsmeerderwegkerk 

kerkten, zullen zich de Psalmtekst “Mijn tijden zijn in Uw hand” (Psalm 31: 

16a) wellicht nog herinneren. Deze Psalmregel hing hier in vroeger tijden op 

een bordje in de kerk. 

 

Psalm 31 is door David geschreven terwijl hij op de vlucht was voor Saul. In 

die Psalm gaat het trouwens niet alleen over tijd, maar ook en met name over 

het gegeven dat we op God moeten vertrouwen. Dat we ons leven niet door 

angst moeten laten leiden, maar alleen door de gedachte dat de hulp van God 

komt, die ons daar oneindig veel liefde mee geeft.  

 

Om zo moed te houden in bange en onzekere tijden, waarmee we allemaal te 

maken hebben in ons leven. En dan gaat het om alle periodes in ons leven, die 

we doormaken. Tijden met vreugde en tijden met verdriet. In al die tijden, zo 

gelooft David, draagt Gods hand ons. Gods hand die de macht en kracht van 

God verbeeldt. Dat wil niet zeggen dat er je niets overkomt. In deze psalm gaat 

het juist over hoeveel moeilijks we mee kunnen maken. Je kunt getroffen 

worden door een ziekte, iemand kan je iets aandoen. Deze Psalm verzwijgt het 

niet, maar benoemt het allemaal. Toch gelooft David dat al die gebeurtenissen 

de tijden van zijn leven uiteindelijk niet bepalen. Hij vertrouwt erop dat hij niet 

aan zijn lot is overgelaten, maar dat God hem bijstaat, wat hem, in welke tijd 

van zijn leven dan ook, gebeurt. 

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die dit jaar valt op 20 november, 

gedenken we onze gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, en 

zullen we stilstaan bij het begrip ‘tijd’. 

  

Uiteindelijk mogen we er als christenen op vertrouwen, dat we na ons sterven 

in de eeuwigheid worden opgenomen, verlost van alle zorgen en gedachten van 

onze menselijke tijd. 

Gonja van ‘t Kruis 

 

 

Mijn tijden zijn in uw hand 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

***** 

Zondag 6 november           Dankdag voor gewas en arbeid /  
                               doopdienst      

    

10.00 uur: ds. B. Steenwijk 
 

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

mededelingen: Marijke Sturing 

diaken + collectant: Hilde Appel 

collecte: Dankstond 

voorlezer: Huig Baartman 

kostersdienst: Matthijs en Ellise Evers 

beamerdienst: Jurriaan Bos / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Linda Vervloed 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marjan Hoogterp – Ellise Evers  

 

 

***** 

Zondag 13 november     Viering Heilig Avondmaal 

    

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Lia Harmans 

mededelingen: Lia Harmans 

diaken + collectant: Nico v. Kooten / Petra Bart 

collecte: 1e Kerk / Avondmaal: Hospice Bardo 

voorlezer: Fenna van Dijk 

kostersdienst: Ad en Ria Noordam 

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

organist: Margreet 

gastvrouw/heer: Marry de Kok  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marjanne Tameris – Marian v/d Veen  
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Zondag 20 november        Eeuwigheidszondag 

 

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

mededelingen: Okker de Kok 

diaken + collectant: John Peters 

collecte: Diakonie 

voorlezer: Wilma Pols 

kostersdienst: Huub en Hilde Appel 

beamerdienst: Wim Vos / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Fenna van Dijk – Ineke Vredeburg 

 

 
***** 

 

Zondag 27 november         1e Advent 

          FF zingen m.m.v. Caritas 

 

10.00 uur: Marian v.d. Veen 
 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

mededelingen: Ale Gercama 

diaken + collectant: Petra Bart 

collecte: FF zingen 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Cor Zwart / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Rita v/d Velde – Wilma Saarloos 

 
 
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 

 

Klaas Knook, die na een opname in het ziekenhuis een tijdje gerevalideerd 

heeft in Bornholm, mocht weer terugkeren naar huis. Hier zal hij verder 

werken aan zijn herstel, waarbij we hem alle sterkte toewensen. 

 

Betty Vervloed tobt al een tijdje met rugproblemen, waarvoor zij vorige week 

een scan heeft ondergaan. Op moment van schrijven is hier nog geen uitslag 

van. We wensen haar samen met Rinus alle kracht toe in deze periode.  

  

Met Monique Klaver, die enige tijd geleden kampte met ernstige 

uitvalsverschijnselen, gaat het gelukkig weer de goede kant op. Het is voor 

haar en ons bemoedigend dat ze weer steeds meer kan ondernemen!   

 

Cees Pols heeft in zijn traject een voorlopig laatste zware behandeling 

ondergaan, waarvan hij een aantal dagen moet herstellen. We denken aan hem 

en Mattie. 

 

Ik noem ook Wim en Nel Timmer, die de kerkgang niet meer kunnen maken 

en mede hierdoor ook de mensen om zich heen zo missen, en Annet en Tjerk 

Gardenier, die beiden kampen met gezondheidsproblemen. 

 

Er zijn nog meer gemeenteleden die tobben met hun gezondheid. Ook hen 

dragen we op in onze gebeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Leeskring  

In dit nieuwe seizoen starten we weer met een leeskring. Dit jaar rondom het 

boek Geloven in seizoenen, van René van Loon, een boek dat de seizoenen in 

het geloofsleven en in de kerk belicht. Na de stormachtige herfst en de koude 

winter verschijnen altijd weer de opbloeiende lente en de warme zomer. Deze 

jaarlijkse opeenvolging van herfst, winter, lente en zomer, zien we ook terug 

in het kerkelijk jaar, én in ons geloofsleven: de ‘herfstige’ verliezen, maar ook 

de opbloeiende voorjaarsvreugde. Net zoals er in het kerkelijk leven zelf tijden 

van terugloop en overleven, en van nieuwe bloei zijn. Welke betekenis is er 

aan die verschillende fases te geven en welke bemoediging kunnen we 

terugvinden in Bijbelverhalen? En hoe kunnen die eeuwenoude beloftes nog 

steeds een bron van hoop zijn voor ons? Een invalshoek die veel creativiteit 

losmaakt en nieuwe inzichten biedt. Als je ook deel wilt nemen, hoor ik het 

graag.  

***** 

 

Vakantie Gonja van ’t Kruis. 

Van 1 t/m 6 november ben ik een weekje vrij. In voorkomende gevallen kunt 

u in die week contact opnemen met de voorzitter of de scriba. Hun 

contactgegevens staan vermeld aan de binnenkant van de blauwe omslag van 

het kerkblad. 

Gonja van ‘t Kruis 

*****  

 

Bijeenkomst contactpersonen  

Op woensdag 23 november organiseert het consistorie weer een bijeenkomst 

voor alle contactpersonen die werkzaam zijn in het pastoraat van de gemeente. 

We komen van 14:30-16:30 bij elkaar in een van de zalen van de kerk. 

Tijdens deze bijeenkomst bekijken we n.a.v. de notulen van de vorige keer de 

voortgang van het pastoraat nieuwe stijl; daarnaast zullen er ook een aantal 

pastorale thema’s/vraagstukken worden behandeld.  

Wij zien ernaar uit jullie allen te ontmoeten!  

 

Lia Harmans, Marijke Sturing en Gonja van ’t Kruis 
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God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 

Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.(Sela) 

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - de zondag voor de adventstijd 

begint - gedenken we in onze kerk de gemeenteleden die ons het afgelopen 

kerkelijk jaar ontvallen zijn.   

Als gemeente willen wij daar op zondag 20 november a.s. bij stilstaan. Dat 

zullen we doen in een kring om de Paaskaars, met gebeden, liederen en een 

overdenking ter bemoediging. Het middelpunt van de dienst is het één voor 

één noemen van de naam van de overledenen. Hierbij wordt er iemand uit de 

familiekring van de nabestaanden uitgenodigd om een kaarsje aan de 

Paaskaars te ontsteken. Ook andere gemeenteleden die rouw dragen om een 

verlies uit een dichtbij of verder verleden worden tijdens de dienst 

uitgenodigd een kaars te ontsteken aan de Paaskaars.  

Na afloop van de dienst krijgen de nabestaanden de witte steen met de naam 

van hun dierbare mee naar huis. De kleur wit symboliseert ons geloof in de 

opstanding, dat ons leert dat de dood niet het einde is.  

Wij hopen hiermee op een goede wijze de gedachtenis aan de overledenen 

levend te houden, niet alleen voor de families, maar ook voor de hele 

gemeente. Na de dienst is er gelegenheid om samen na te praten en koffie te 

drinken. 

Nabestaanden die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst te kunnen of 

willen bezoeken, krijgen de gelegenheid om na de dienst rond 11:30 de kerk 

bezoeken om in stilte hun dierbare te gedenken. Zij kunnen dan ook de witte 

steen met de naam van uw geliefde mee naar huis nemen.  

Gonja van ’t Kruis 
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Cornelis Jan Millenaar, 85 jaar 

26-01-1936 – 16-11-2021 

 
Gerrigje Dol – Pellicaan, 88 jaar 

04-06-1933 – 16-11-2021 

 
Adriana Griekspoor – Witmus, 90 jaar 

01-01-1931 – 21-12-2021 

 
Leendert Bax, 87 jaar 

09-08-1934 -17-01-2022 

 
Johanna Trijntje Eickhoff , 63 jaar 

29-06-1958 – 03-02-2022 

 
Aldert Aaldrik Oudekerk, 82 jaar 

06-11-1939 – 11-02-2022 

 
Grietje Vermaning – van Hes, 100 jaar 

13-06-1921 – 19-02-2022 

 
Simon Daniel Thuis, 75 jaar 

31-08-1946 – 05-03-2022 

 
Cornelis Langhout, 93 jaar 

01-04-1928 – 29-03-2022 

 
Gerrit Binnenkade, 81 jaar 

14-11-1940 – 01-08-2022 

 
Johannes Koendert Smits, 70 jaar 

20-12-1951 – 21-09-2022 
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Van de Kerkenraad 
De Kerkenraad heeft vergaderd op maandag 17 oktober jl.: 

 

• Gemeenteavond 15 november a.s. 

De Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op dinsdag 15 

november a.s. om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Er is laatste 

maanden veel gesproken over de verwachte veranderingen komend jaar 

en de Kerkenraad informeert u graag naar aanleiding daarvan over de 

stand van zaken met betrekking tot de gesprekken met Gemeente 

Haarlemmermeer en ontwikkelingen rondom de pastorie aan de Zeilhof. 

Ook zal er voldoende tijd zijn om vragen te stellen. 

 

• Compensatie energiekosten 

Waarschijnlijk heeft u van uw energiemaatschappij bericht ontvangen 

dat u over de maanden november en december 2022 een compensatie 

van € 190,00 ontvangt. Voor velen een fijn en noodzakelijk extraatje in 

deze dure tijden om de gestegen kosten het hoofd te bieden! Van 

verschillende gemeenteleden hebben wij bericht ontvangen om 

gemeenteleden die deze compensatie financieel niet nodig hebben, te 

vragen het totaalbedrag van de compensatie of een deel hiervan over te 

maken naar onze kerk met bijvoorbeeld als doel Groene Kerk of 

bijvoorbeeld voor de vluchtelingen. Wij vinden deze reacties 

hartverwarmend! Als Kerkenraad willen wij niet het doel bepalen maar 

laten dit graag aan u zelf over aan welk goed doel u een bedrag wilt 

overmaken. 

 

• Bezoek ds. Peter Verhoeff 

Ds. Peter Verhoeff is vanuit de classis verantwoordelijk voor de 

gemeenten in Noord-Holland. Via een mail heeft hij laten weten een 

bezoek te brengen aan onze Kerkenraad in 2023. Hij zal voor het bezoek 

aan de Kerkenraad een persoonlijk gesprek hebben met ds. Gonja van ’t 

Kruis.  

Daarna zal de Kerkenraad samen met ds. Verhoeff de maaltijd 

gebruiken en zal de Kerkenraad daarna in gesprek gaan met ds. Verhoeff 

hoe het gaat in onze gemeente. Zodra een definitieve datum is geprikt 

met ds. Verhoeff zullen wij dat aan u laten weten. 
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• Preekstoel Aalsmeerderwegkerk 

De Welstandscommissie heeft de vraag gekregen of onze gemeente 

plaats heeft voor een deel van de preekstoel, welke is “gered” tijdens de 

sloop van de Aalsmeerderwegkerk. De Kerkenraad heeft enthousiast 

gereageerd om het gedeelte van de preekstoel met historische en 

emotionele waarde om te vormen als katheder waarachter bijvoorbeeld 

een presentatie tijdens een gemeenteavond gegeven kan worden. De 

heren Koolhaas, Slootweg en Den Braber zullen er iets moois van 

maken! 

 

• Helpt u mee met Kerst? 

Kerst nadert en er staan een aantal mooie activiteiten op het programma. 

Vindt u het leuk om te helpen bij één van de activiteiten? Neem dan 

contact op met de Kominn. 

 

• Doop Abigail Wiersma 

Op zondag 6 november a.s. zal Abigail Wiersma, dochter van Marjolijn 

Honcoop en Philip Wiersma, gedoopt worden. Heeft u bezwaar tegen 

de doop? Neem dan uiterlijk 4 november contact op met de voorzitter 

of de scriba. 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Linda Vervloed, scriba 
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Pastoraal team 
 

 

Pastoraal team Marijke Sturing & Lia Harmans, 

Gemeenteleden A t/m L: Marijke 

Gemeenteleden M t/m Z: Lia 

 

N.a.v. onze oproep in het vorige kerkblad kunnen wij meedelen dat de 

computerhulp inmiddels gestart is. 

 

De telefooncirkel heeft genoeg vrijwilligers ter ondersteuning, maar er blijkt 

weinig behoefte/interesse om hieraan mee te doen. Mocht U zich nog aan 

willen melden, schroom dan niet met ons contact op te nemen. 

 

Inmiddels zijn er vrijwilligers die de spelletjesmiddagen organiseren: op 

dinsdagmiddag, voorlopig 1 x p.m. Aanmelden kan bij Annie Baartman of 

Coby v.d. Ochtend en Gré Verwoert. 

 

Twee leesgroepen/kringen gaan (weer) van start (zie in dit kerkblad de 

bijlage van Ale Gercama en de bijlage van ds Gonja v.'t Kruis). 

 

Op dinsdag 6 dec. van 14.00-16.00 uur hebben we een gezellige workshop op 

stapel staan o.l.v. Renate, waarbij we een kerststuk(je) gaan maken (á E 

17,50). Er zijn nog een páár plaatsen beschikbaar. Bij Lia kunt U zich tot 6 

nov. nog aanmelden. 

 

 

 

Van het College van Kerkrentmeesters 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 2022 

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat onze supermarkten vol liggen 

met verse en gezonde voedingsmiddelen. De keuze is enorm 

en alles is in overvloed aanwezig, het hele jaar door. Hoe 

anders is dat in Oekraïne, waar de akkers zijn veranderd in 

mijnenvelden. In de Hoorn van Afrika, waar de landbouwgronden volledig 

verdroogd zijn omdat er al jaren geen regen is gevallen. In Pakistan, waar de 

oogst van vier miljoen akkers verloren ging door overstromingen omdat daar 

juist te veel regen is gevallen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, 
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droogte of overstroming en zijn volledig afhankelijk van voedselhulp. Wat 

mogen wij dankbaar zijn voor de vrede waarin wij leven, het milde klimaat en 

de vruchtbare landbouwgronden. En dankbaar voor de wijze waarop onze 

boeren en kwekers gezond voedsel verbouwen, waarmee we ons kunnen 

voeden. En voor het werk dat we konden verzetten om te voorzien in onze 

levensbehoeften. Wij willen onze dankbaarheid delen en vieren in een 

dankdienst van Woord en Gebed op zondag 6 november. De dankdagcollecte 

is bestemd voor de kerk, maar we willen met een deel van de opbrengst de 

vluchtelingen steunen die in Nederland hun toevlucht zoeken. 

Wij bevelen die collecte dan ook van harte bij u aan. Graag tot ziens op 6 

november om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. Kunt u niet in de kerk 

aanwezig zijn? Beleef dan de dienst mee vanuit huis via kerkdienstgemist.nl. 

Uw gift voor de dankdagcollecte kunt u dan overmaken op 

bankrekeningnummer NL09 RABO 0373 7279 92, t.n.v. CvK Protestantse 

Gemeente te Rijsenhout onder vermelding van “Dankdag 2022”. 

Bedankt voor uw gift,  

hartelijke groet van Wim Vos, 

voorzitter College van Kerkrentmeesters 
 

 

Verkoop pastorie Zeilhof 42 

Op 17 oktober jl. heeft de Kerkenraad ingestemd met het voorstel van het 

College van Kerkrentmeesters om de pastorie aan de Zeilhof te verkopen. De 

belangrijkste reden voor de verkoop is dat het achterstallig onderhoud steeds 

groter wordt, terwijl het niet rendabel is om daar veel geld in te steken. 

Omdat we de huuropbrengst nodig hebben voor het sluitend maken van onze 

begroting, is besloten om de opbrengst van de verkoop op een veilige, 

duurzame en ethische manier te beleggen. Hiervoor vragen we de Stichting 

Kerkelijk Geldbeheer (SKG) om advies. 

Op 15 november a.s. zal er weer een gemeenteavond worden gehouden. We 

zullen dit besluit dan verder toelichten.    

Wim Vos 

voorzitter College van Kerkrentmeesters 
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Van de Diaconie 
 

Avondmaal 13 november 

 

Op zondag 13 november zal het Avondmaal gevierd worden. De collecte die 

aan het eind van de dienst gehouden zal worden zal gaan naar Bardo in 

Hoofdorp. 

Wij hebben gekozen voor dit doel omdat er recentelijk een gemeentelid van 

ons is opgenomen geweest in Bardo en daar ook is overleden. 

Bardo heeft steun nodig d.m.v. vrijwilligers maar ook van donaties zodat de 

mensen voor het laatste stukje van hun leven de juiste aandacht en liefdevolle 

zorg kunnen krijgen.  Namens de Diaconie hopen wij op een mooi bedrag. 

 

*****  

Dagboekjes 2023 

Zoals de voorgaande jaren kunt u, 80 jaar en ouder, bij de diaconie een 

dagboekje bestellen voor 2023. 

Wij geven deze dagboekjes niet meer standaard aan onze gemeenteleden maar 

alleen op aanvraag. 

Dus wilt u graag een dagboekje ontvangen van ons dan kunt u een mail sturen 

naar petra@familiebart.nl en wel voor 21 november 2022. 

Mocht mailen net lukken dan kunt u bellen met 0651401218. 

Vriendelijke groet namens de Diaconie, 

Petra Bart 

Bloemengroeten  

 
2 oktober;   Fam. Appelboom Aalsmeerderweg 

                    Mw. Sturing-Struik Verremeer 

9 oktober;   Mw. Ebbinge-van Vuren Aalsmeerderdijk 

                    Dhr. Delville Kloosterhof Aalsmeer 

16 oktober:   Linda Vervloed 

                      Marjolijn Honcoop 

                     Hilde Appel 

                    Fam. C Pols 

23 oktober:   Hr. Vd Maarl Hoofddorp 

                      Fam. Knook-Pols  

30 oktober:   Fam. W Meijer Hoofddorp 

                      Mw. A Hobo Sloppenbrugge 

                      Fam. K Spek-de Jong Otweg 

mailto:petra@familiebart.nl
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

 

Kerk open - Bibliotheek 

Op donderdag 3  en 17 november 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. 

 

***** 

 

Filmcafé  

Left Luggage 

Ontmoetingskerk,  

Vrijdag 25 November 19.30 uur 
 

Een van de kinderen uit een orthodox-joods gezin in een Antwerpse volksbuurt 

praat niet, omdat de tirannieke vader geen vaderlijke gevoelens uit. Door de 

komst van een nieuwe oppas bloeit het kind op. Gebaseerd op het boek 'Twee 

koffers vol' van Carl Friedman. 

 

Jeroen Krabbé (regisseur), Laura Fraser, Adam Monty, Isabella Rossellini, 

Jeroen Krabbé, David Bradley, Marianne Sägebrecht, Maximilian Schell, 

Chaim Topol 

about:blank
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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 2 

november  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. 

 

***** 

 

Koffieochtend 

Op woensdag 30 november 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 
 

 

***** 

Herstart van een fijne leesgroep, doet u mee? 

 

Voor wie er bij was: bewaart u ook zulke goede herinneringen aan startszondag 

dit jaar? 

Zelf vond ik het mooi te merken hoe goed de resultaten van de enquête door 

de aanwezigen werden ontvangen en nú te merken hoe voortvarend het 

consistorie met de resultaten aan de slag gaat. 

Een lichtstraaltje in een moeilijke tijd, denk ik -misschien mag je zelfs wel 

zeggen: goed getimed! Het ziet er immers naar uit dat de gevreesde corona-

piek niet doorzet en dat we niet de eenzaamheid weer in gestuurd worden. 

Voluit ruimte gelukkig om de verbinding op te zoeken. 

Ons mooie, energiezuinige kerkgebouw komt daarbij geweldig van pas. Hoe 

aantrekkelijk is het immers niet -nu de donkere wolken van een exploderende 

energierekening zich aftekenen-  thuis de thermostaat een paar uurtjes naar 
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omlaag te draaien om vervolgens gezelligheid en afleiding te ervaren in een 

heerlijk verwarmd, gastvrij gebouw? 

Zo verlang ik zelf naar het weer opstarten van de door corona gestopte 

leesgroep. 

Hoe was het ook al weer?  

Grofweg eens in de zes weken kwamen we 2 tot 2,5 uur op dinsdagavond bij 

elkaar om te praten over een stuk uit een boek dat we zelf gekozen hadden en 

dat door een lid van de groep die dat leuk vond om te doen (geen verplichting!) 

was voorbereid. 

Al zoekend met elkaar waren we uitgekomen op deze vorm, maar ook op het 

soort boek dat het beste bij deze vorm paste: een boek dat ons hielp een brug 

te slaan tussen de bijbelse verhalen en onze eigen levens en wat van daar uit 

als hoop en verwachting, maar ook als wanhoop en frustratie op ons afkwam. 

Vóór corona zijn we halverwege gestrand in ‘Bijbelse Miniaturen’ van 

dominee Carel ter Linden en hopen daar dus mee verder te gaan. 

Mocht het u aanspreken om mee te gaan doen, laat het me -liefst vóór 10 

november- weten, bij voorkeur door een mailtje te sturen naar 

gercama@xs4all.nl met de volgende informatie: of u op dinsdagmiddag kunt 

en mogelijk andere middagen en de voorkeur voor tijdsduur en tijdstip. Of u 

zich kunt vinden in de frequentie van 6 weken en  of u mogelijk suggesties 

heeft voor het boek dat we ná ‘Bijbelse Miniaturen’ zullen gaan lezen. 

 

Ale Gercama 

Spelletjesmiddag  

Uit de enquête die onlangs onder de oudere gemeenteleden is gehouden, is naar 

voren gekomen dat een aantal mensen het leuk zouden vinden om aan een 

spelletjesmiddag deel te nemen. 

Gre Verwoerd, Annie Hulsbos, Marjan Hoogterp en Coby v/d Ochtend zijn 

hiermee aan de slag gegaan en willen deze middagen gaan organiseren. 

Om te beginnen zal dit 1 x in de maand zijn (m.u.v. december ). 

De eerste spelletjesmiddag is op dinsdag 15 november van 14.00 uur tot 

ongeveer 16.00 uur in de ontmoetingskerk. 

Heeft u ook zin om te komen ? 

Dan kunt u zich opgeven bij ondergetekende. 

U kunt dan ook aangeven of u gehaald en thuisgebracht wil worden. 

Weet u allen welkom, wij zien naar u uit. 

 

Een hartelijke groet namens het spel-team,     

Coby van den Ochtend 

                                                                      Stuurboord 2                                 

mailto:gercama@xs4all.nl
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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 

 

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.  

mailto:top2000@pknrijsenhout.nl
mailto:top2000@pknrijsenhout.nl
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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 
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Gemeente-uitwisselingsweekend Mosel 

 

Afgelopen 24/25 september hebben we in Rijsenhout weer een groep 

vrienden uit onze partnergemeente Mosel in het oosten van Duitsland op 

bezoek gehad. Helaas slinkt het aantal mensen dat deelneemt aan het contact 

met de toenemende leeftijd, maar desondanks mochten we toch negen gasten 

verwelkomen. Na de persoonlijke ontvangst in de diverse gastgezinnen, zijn 

we op de zaterdagochtend bijeengekomen om ons te bezinnen op het 

onderwerp: “Van U is de toekomst” oftewel “Dein ist die Zukunft”, het PKN-

thema van het afgelopen jaar. Heel bijzonder is daarbij op te merken dat de 

hoffelijke Duitsers die maar moeilijk het afstandelijke “Sie” voor “u” kunnen 

loslaten, God altijd aanspreken met “du” of “dein”, oftewel “jij” of “jou(w)”. 

Dat zegt wel iets over de persoonlijke relatie die zij koesteren met God. Het 

werd een goed en eerlijk gesprek waarin we onze zorgen, verschillen, maar 

vooral ook overeenkomsten konden uiten. Het geheel was goed voorbereid en 

werd geleid door Gonja en naast onze grote zorgen om de wereld, de kerk en 

de leegloop daarvan in onze beide landen, weten we ons toch gesteund door 

ons geloof en de hoop en liefde die we mogen koesteren, niet alleen binnen, 

maar ook buiten de kerkmuren. De kerkdiensten trekken misschien minder 

mensen, maar laten we ons niet vergissen: de zoektocht naar zingeving is 

groot, ook bij de jongeren. 

’s Middags wachtte ons een heerlijke boottocht door het Groene Hart, waarbij 

het weer ons ook nog eens aardig gunstig was gezind. De typisch Hollandse 

landschappen, inclusief molens, trokken langzaam voorbij, tot groot genot 

van onze vrienden, er waren veel prachtige fotomomenten en de sfeer was 

bijna uitgelaten. ’s Avonds hebben we ons in het kader van Burendag, 

verenigd met het dorp in het Dorpshuis voor een heerlijke broodmaaltijd 

verzorgd door Willy en een groepje vrijwilligers, oud-Hollandse spelen met 

een knipoog (probeer maar eens met vierkante stenen te sjoelen) en een goed 

en gezellig gesprek tussen de speelse bedrijven door. 

Op zondagochtend genoten we in een drukbezochte dienst van de prachtige 

muziek van de Trumpets die ons op een optreden trakteerden omdat we ze 

wekelijks een gastvrij huis bieden om te repeteren. In de dienst werd door 

Gonja verder ingegaan op ons gespreksonderwerp met de nadruk op de 

hoopvolle boodschap van Gods liefde die ons nooit loslaat, hoe lastig het ook 

is om ons heen. Ook werden we tot onze verrassing in het nederlands 

toegesproken door Siegfried, namens onze duitse vrienden en hun predikant 

Jens Buschbeck, die er helaas wegens ziekte niet bij kon zijn. We kregen de 

prachtige posterkalender overhandigd die onze kerkmuur al jaren siert, maar 

ook een Hernhutter-adventsster, omschreven als “Gods GPS, de hemelse 
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wegwijzer”, die een ereplekje krijgt in onze kerk, zodat deze zowel in Mosel, 

als in Rijsenhout onze gemeente verlicht in de donkere Advents- en Kersttijd. 

Na koffie en een heerlijk petit-fourtje (dank ook aan de Kerkenraad, het 

koffieteam en alle spontane helpers!), was het tijd voor het afscheid en 

gelukkig is bij het schrijven een ieder weer veilig thuis, op een paar 

vakantiegangers na die er geen genoeg van kunnen krijgen. 

Volgend jaar hoopt onze groep weer richting Mosel te reizen om dit prachtige 

en innige contact te onderhouden met mensen die misschien een andere taal 

spreken en cultuur vertegenwoordigen, maar met wie we meer gemeen 

hebben en delen dan we kunnen bedenken. Een onverwoestbare vriendschap 

die ons door tientallen jaren geschiedenis en verbinding heeft gevoerd en wat 

ons betreft nog zo levend is als in het begin voor de Wende. Wij zijn voor 

elkaar al lang geen vreemdelingen meer en we brengen deze diepe ervaring 

van vriendschap en verbondenheid graag over al onze gemeenteleden! 

 

Namens de Moselgroep: Marian van der Veen 
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Dein ist die Zukunft. 

 

Als Maria am Grab Jesus weint 

so weinen weltweit viele Mütter, 

Söhne sind Kanonnenfutter 

nie war man weniger vereint. 

 

Sorgen herrschen überall. 

Hass und Neid, Hunger und Krieg, 

wo letztenendlich keiner siegt 

nur Verlierer, nur Verfall. 

 

Die Welt der Menschen seufzt und leidet, 

die Erde überschwimmt und brennt, 

Flüchtlinge die man nicht kennt, 

der Mensch, der Mitmenschen beneidet. 

 

Aber, wart doch mal, Maria 

stand sie nicht am Grab, verloren? 

Glaub’ und Vertrauen neugeboren 

sobald sie Gottes Engel sah? 

 

Der Stein des Leidens weggerollt, 

das Licht des Lebens auferstanden! 

Leid und Zweifel, sie verschwanden 

Jesu hat sein Wort verzollt. 

 

Wir dürfen glauben und vertrauen 

dass Gott der Vater bei uns ist, 

dass du, ein Mensch, Kind Gottes bist 

dass nicht will brechen, sondern bauen 

 

Der Stein entnahm uns Hoffnung, Sicht, 

dein ist die Zukunft, um Gotteswillen: 

sprich Sein Wort und schweig nicht stille 

dann siegt das Gute, siegt das Licht 

 

Marian, September 2022 
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Handen 

 

Ter gelegenheid van de bevestiging van Linda als ouderling en het afscheid in 

die functie van Mattie en Cees, schreef ik op de melodie van Abba Vader de 

volgende tekst, waar diverse mensen om vroegen na de dienst. 

 

Groet, Marian 
 

Als de Heer geen handen had 

van de mens op aard 

Als de mens zijn taak vergat 

wat is hij dan waard? 

Laat ons helpen, dienaar zijn 

handen en oren en ogen 

van uw grote werk, o Heer, 

dienaar u ter eer. 

 

Mensen die God nodig heeft 

als zijn ledemaat. 

Welk talent een mens ook geeft, 

welke weg hij gaat. 

Laat ons helpen, dienaar zijn 

handen en oren en ogen 

van uw grote werk, o Heer, 

dienaar u ter eer. 

 

Geef ons rust en geef ons kracht 

waar wij nodig zijn, 

bij de taak die ons nog wacht: 

zend uw zegen mij! 

Laat ons helpen, dienaar zijn 

handen en oren en ogen 

van uw grote werk, o Heer, 

dienaar u ter eer. 

 

Als ik moe ben, ’t gaat niet meer 

wees mij dan nabij, 

Wees mijn trooster, Vader Heer, 

heel dicht aan mijn zij. 

Wil mij dan genadig zijn 

mij als een vader omarmen. 

Abba, hoeder, in mijn pijn 

ook als moeder zijn. 
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Bedankt… 
 

Wij bedanken iedereen voor de respectvolle afscheidsdienst en medeleven na 

het overlijden van onze broer en oom, Hans Smits. Het heeft ons gesteund en 

wij denken er met een mooie herinnering aan terug, wetende dat hij vooral de 

laatste tijd veel steun kreeg van gemeente – en dorpsgenoten. Dit waardeerde 

hij zeer.  

Namens de familie, Hennie Terpstra-Smits 

 

*****  

 

Kerkenraad en gemeenteleden, 

Hartelijk dank voor de mooie bosbloemen die wij alweer enige tijd terug 

mochten ontvangen.  

Met Ans gaat het kleine stukjes vooruit waar wij dankbaar voor zijn. Naar de 

kerk komen gaat nog niet voor Ans, maar ze volgt onze diensten trouw bij 

‘Kerkdienst gemist’. En daar geniet Ans van. Bedankt wederom voor het 

warme medeleven.  

Een hartelijke groet,  

Ans en Jan Hofman 
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Verjaardagen in november  
 

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

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

14-11-1946 76 Dhr. P.G. Klaassen 

17-11-1946 76 Dhr. C.Z. Nagtegaal 

21-11-1947 75 Dhr. K. Tensen 

23-11-1941 81 Mevr. J.M. Terlouw - Möhlen 

25-11-1946 76 Mevr. M.E. van der Luit - Hinderks 

29-11-1947 75 Dhr. P. Tameris 

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

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

 

 

 

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden 

en voor de toekomst Gods zegen toe. 

Namens het Kerkelijk Bureau, Marjan Hoogterp 

 273060 

 

***** 

 

Huwelijksjubilea  
Op 6 november a.s. zijn dhr. en mevr.  C. de Graaff-W. van Saarloos, 65 jaar 

getrouwd.              

Op 10 november a.s. zijn dhr. en mevr. P. Nijland- C. Schellingerhout, 55 

jaar getrouwd. 

Op 16 november a.s. zijn dhr. en mevr. J.J.C. Sollman-W.C. Millenaar, 25 

jaar getrouwd. 

Onze hartelijke gelukwensen! 
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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. 

 

 

                                                                       0297-340365 of 

                                                                       06-41317142 

 

Vanuit de regio 
 
ALLERZIELENCONCERT 4 november 2022 in Spaarne Gasthuis 

Hoofddorp 

  

Op vrijdag 4 november organiseert de Dienst Geestelijke Verzorging van het 

ziekenhuis in samenwerking met de Vrienden van het Spaarne Gasthuis een 

Allerzielenconcert in de Kerkzaal van locatie Hoofddorp.  

Met dit concert geeft het Spaarne Gasthuis nabestaanden van patiënten en 

andere belangstellenden gelegenheid om dierbare overledenen te gedenken. 

 

Muziek van het duo Lolita Hooglugt en Michaëla Bijlsma wordt afgewisseld 

met gedichten over afscheid en troost. De namen van de overledenen worden 

genoemd of gezongen, waarna bezoekers de gelegenheid krijgen om op hun 

eigen wijze te gedenken. Bijvoorbeeld door het aansteken van een kaarsje, het 

plaatsen van een zelf meegebrachte bloem of een stille gedachte.  

 

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van het concert is er gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten met een drankje.  

 

De toegang is gratis. Aan het einde van het concert is er een collecte om de 

onkosten te dekken. Eventuele extra opbrengsten gaan naar de Vrienden van 

het Spaarne Gasthuis. Deze vriendenstichting realiseert daarmee kleine en 

grote extra’s die een verblijf in het ziekenhuis iets aangenamer maken.  
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Aanmelding vooraf is niet persé nodig. Maar voor ons is het wel fijn om te 

weten hoeveel mensen er ongeveer gaan komen. U kunt via onderstaand 

emailadres aangeven dat u komt. 

En als u komt, neemt u dan zelf een losse bloem mee? 

 

Praktische informatie 

Het Allerzielenconcert vindt plaats op vrijdag 4 november 2022 van 16.00-

17.00 uur in de Kerkzaal in Spaarne Gasthuis Hoofddorp, Spaarnepoort 1, 

2134 TM Hoofddorp. De deur gaat om 15.30 uur open. 

 

Meer informatie: Dienst Geestelijke Verzorging, telefoon (023) 224 29 66.  

Email: geestelijkeverzorging@spaarnegasthuis.nl. 

 

 

*****  

 

 

Donderdagmiddag 10 november Leden middag PCOB 

Er is een mooie presentatie door Hans Buijs: prachtige afbeeldingen en foto’s 

gecombineerd met christelijke muziek. In “De Bron”, bij de Lijnbaankerk, 

Lijnbaan 5, Aalsmeer, van 14.30 uur tot ongeveer   16.30 uur.   

Vriendelijke groeten Jenny Alderden, 

Secretariaat KBO-PCOB Aalsmeer-Haarlemmermeer 
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Mutaties september/ oktober  
 
 

Overleden: 

Dhr. J.K. Smits 

Verremeer 14, 1435 NA  Rijsenhout 

Geboortedatum: 20-12-1951 

Overlijdensdatum: 21-09-2022 

 

Verhuisd: 

Mevr. M. Honcoop, geboortedatum: 03-10-1991 

Van: Ringvaartlaan 20, 2181 NG  Hillegom 

Naar: Frederiksveld 14, 2151 LS  Nieuw-Vennep 

 

Dhr. R.D. Hofman, geboortedatum: 06-09-1991 

Van: Van der Hilststraat 10 B 01, 3023 PL Rotterdam 

Naar: Klaas Katerstraat 81, 3119 HJ  Schiedam 

 

Ingeschreven: 

Mevr. J. van Delft, geboortedatum: 16-01-1981 

Otweg 35, 1435 GS  Rijsenhout 

 
 
 

Agenda 
 

Di 1 nov 19.30 uur Komm in 

Woe 2 nov 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 

Don 10 nov 19.30 uur Moderamen 

Don 17 nov 19.30 uur  Kerkelijk beraad 

Don 17 nov 19.30 uur Geloven in Rijsenhout 

Vrij 18 nov 19.30 uur FF zingen 

Ma  28 nov 19.30 uur Kerkenraad 

                

Van de redactie 
   

Stukjes voor het kerstnummer inleveren voor vrijdag 25 november. Het 

kerstnummer loopt tot en met zondag 1 januari 2023!! 
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Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 

di 1 nov Psalm 84 Allerheiligen - Wonen in Gods 

huis 

wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer  

do 3 nov 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer 

vr 4 nov 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok  

za 5 nov 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open 

zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht 

ma 7 nov 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie? 

di 8 nov 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden  

wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei 

do 10 nov 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken 

vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt  

za 12 nov Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

zo 13 nov Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 

ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt 

di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen 

wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning 

do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester 

vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden  

za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers  

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk 

ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor 

di 22 nov Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 

wo 23 nov Lucas 21:20-38 Hij komt! 

do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen 

vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 

za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 

zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Advent I 

Inspanning 

ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven 

di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede 

wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme  
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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: 

December 2022 Vrijdag 25 november Dinsdag 29 november 

Januari 2023 Vrijdag 30 december Dinsdag 3 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 

www.pknrijsenhout.nl 

 

 
 

 
 

de Redactie 

http://www.pknrijsenhout.nl/

