
 

GEBED OP KERST 
  

Liefde is het licht waarmee Gij ons vandaag raakt. 
Liefde – een woord met vleugels van al zo hoge, 

een Mens met erbarmen, ons zo nabij. 
Liefde als een goede tijding, als een beter vaderland, als 

onderdak voor mensen, 
Nergens beter te lezen, meer verstaanbaar gemaakt dan in 

de geboren herder/koning. 
Dat Hij voor ons en met ons zal leven in de gloria! 

 

Een boodschap voor Rijsenhout 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor iedere vrouw, voor iedere man.  
Niet minder of meer, de een of de ander:  
het delen van macht is deel van ons plan. 
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,  
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,  
genadig begin van goddelijk recht. 
 

Ook dit jaar zullen veel 
mensen weer 
aanschuiven bij het 
kerstdiner.  
Aan tafel met elkaar eten 
schept gezelligheid. Hoe 
vaak hoorde je niet in de 
coronatijd dat mensen 
het zo misten dat de 
restaurants en andere 
gelegenheden gesloten 
waren, omdat het niet 
verstandig was om met 
meerdere mensen samen 

te komen? Gelukkig kan dat nu weer, en er wordt volop 
gebruik van gemaakt. 
Het thema in onze kerk is dit jaar: “Aan tafel!” In het 
kader daarvan willen we het organiseren van 
gezamenlijke maaltijden met elkaar voortzetten en 
uitbreiden. Samen eten verbindt mensen, het is een 
vorm elkaar ontmoeten, want samen eten schept 
verbondenheid. Het voedt niet alleen je lichaam, maar 
ook je ziel. Want terwijl je eet, ben je met elkaar in 
gesprek, hoor en zie je elkaar.  
In de Bijbel lezen we dat Jezus bij mensen thuis 
aanschuift en dat hij ze ook zelf uitnodigt om met hem te 
eten. Als vorm van ontmoeting, maar ook in het kader 
van omzien naar elkaar. Het hoogtepunt hierin is het 
samen vieren van de maaltijd van de Heer. Een maaltijd 
waarin Jezus zichzelf deelt. Een voorbeeld voor onze 
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gemeente om met elkaar te delen en aan de mensen van 
ons dorp uit te delen.   
Dat delen zullen we niet alleen doen in de vorm van eten, 
maar ook door het organiseren van activiteiten, samen 
met het Lichtbaken en de Reede. We vinden het 
belangrijk om alle verschillende groepen mensen binnen 
en buiten onze gemeente samen te brengen.  
Zo is iedereen de komende tijd van harte welkom bij 
onze Advents- en Kerstvieringen, maar ook bij de 
concerten en de maaltijdbuffetten, en andere 
samenkomsten en activiteiten. Het volledige 
Kerstprogramma kunt u hiernaast lezen. We gaan aan 
tafel!   

Gonja van ’t Kruis 
Predikant PG Rijsenhout   

 

KERST 2022: BLIJFT DE HOOP? 
Het is een bekend 
Kerstlied, ook in 
het nieuwste 
Liedboek 
opgenomen, als 
Lied 442: 
Op U, mijn Heiland, 
blijf ik hopen 
Dat is enerzijds 
een heel 
persoonlijke bede, maar tegelijk is het Kerstfeest toch 
altijd weer het feest van ons gezamenlijk verwachten, in 
het bijzonder van Jezus’ wederkomst. 
Hoeveel jaren hopen we daar nu al op? Hoe lang moeten 
we nog blijven hopen? Tussen de vele wijze spreuken in 
het bijbelboek Spreuken staat ook deze: 
Almaar onvervulde hoop maakt ziek (13:12) 
daar weten we alles van. Steeds maar uitkijken naar 
verbetering, bijvoorbeeld van je eigen situatie. En dan 
steeds weer opnieuw teleurgesteld worden. Je wordt er 
ziek of nog zieker van. 
In de Bijbel heeft het woord ‘hoop’ een andere 
gevoelswaarde dan wij doorgaans ervaren. Als wij 
hopen, dan kan het altijd twee kanten opgaan. We 
hopen bijvoorbeeld op mooi weer, maar dat kan ook 
anders uitpakken. Maar hoop in de Bijbel is juist altijd 
zekerheid. “Die hoop moet al ons leed verzachten”, zingt 
een ander gezang. En in die zin moedigt ook Gods Woord 
ons aan: “Laat de moed niet zakken, want als u de Here 
trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet 
volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, 
krijgt u wat Hij heeft beloofd. Er staat immers: Het zal 
niet lang meer duren voordat Hij die komen zal, 
terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen.”(Hebreeën 10) 
Volhouden dus! Laat de hoop niet verslappen. 

Ds. Piet van Veelen  
verbonden aan Het Lichtbaken. 
 

VR 25 filmcafé Left Luggage, Ontmoetingskerk, 19.30  
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. 
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Gebaseerd op het boek 'Twee koffers vol' van Carl 
Friedman. 
 

ZO 27 1ste Adventszondag - Ontmoetingskerk   
10.00  FF Zingen, Marian van der Veen – Niemeijer 
“Wachten in stilte..” m.m.v. Caritas 
De tijd van Advent breekt weer aan, de tijd waarin 
we hopen en verwachten, de tijd die ons 
voorbereidt op de naderende geboorte, het 
Kerstfeest!   
 

ZO 4 
 

2de Adventszondag  
Ontmoetingskerk  
10.00 ds.M.J.Wattel uit Hoofddorp 
 
Lichtbaken  
10.00 ds. G.J. Lakerveld uit Zeewolde 
 

WO 7 Open Maaltijd - Ontmoetingskerk 
17.30 – 19.30 Kosten 6.50 p.p. en aanmelden via de 
inschrijfformulieren in de Ontmoetingskerk, en 
Lichtbaken. Informatie: Jan van der Wal, tel. +31 6 
27430540, of email: janvanderwal@outlook.com 

  

ZO 11 
 

3de Adventszondag  
Ontmoetingskerk  
10.00 ds. M. Gehrels uit Amsterdam 
 
Lichtbaken  
10.00 ds. K.D. Huizinga uit Hoorn 
 

DI 13 
 

Lichtbaken  
10.30-14.00 Kerstviering voor ouderen,  
voor info kunt u bellen naar 06-51232922 
 

ZA 17 
 

Lichtbaken 
20.00 Kerstconcert Muzikale medewerking:  Gert van 
Hoef  orgel/piano, Corrianne van Wijnen  dwarsfluit. 
Kaarten: zwaardvdjohan@hotmail.com of aan de 
deur; € 12,50 per stuk 
 

ZO 18 
 

4de Adventszondag  
Ontmoetingskerk 
10.00 ds. R.J.Bakker uit Amsterdam 
 
Lichtbaken 
10.00 ds. J. Jonker uit Utrecht 
 
Ontmoetingskerk 

 15.00 Kerstconcert  HAARLEMMERMEERS 
MANNENKOOR. Ook dit jaar geeft het koor weer een 
Kerstmatinee. Dit keer in Rijsenhout. Solisten: 
Annelies van der Vlies (mezzo sopraan) en Klaas 
Koelewijn (piano en orgel) Dirigent: Roland Bosma 
Er is weer een prachtig programma samengesteld. 
Kom luisteren en (af en toe) meezingen. 
Toegangsprijs: € 15,00, kinderen tot 12 jaar € 7.50. 
Prijzen incl. pauzeconsumptie.  Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij: Henk van Leeuwen, tel 06 40511125 
of Herman Beunder, tel 06 44452796 of via de 
website www.hmzv.net 
 

mailto:janvanderwal@outlook.com
mailto:zwaardvdjohan@hotmail.com
http://www.hmzv.net/
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DO 22 
 

Kerstbuffet Ontmoetingskerk 
11.00 Kerstlunch voor ouderen  
Inschrijven is verplicht en mogelijk vanaf 15 november: 
via mail: zorgzaamrijsenhout@gmail.com of bij Monica ,  
Boeierstraat 8 , 1435LL Rijsenhout.  tel. 0297 348745.  
Inschrijving sluit 8 december. De entree bedraagt 5,00 
euro ( exclusief consumpties).  Het bedrag kunt u 
overmaken op NL 64 RABO 01331 68 263 of aan de zaal 
betalen.  
 

ZA 24 
 

Kerstavonddienst Lichtbaken  
21:00 ds. J. Trommel m.m.v. Caritas 
 

ZO 25 
 

Eerste Kerstdag  
Ontmoetingskerk  
10.00 ds. Gonja van ’t Kruis 
 
Lichtbaken 
10.00 ds. Ed-Jan Westerman, muzikale medewerking 
4HIM 
 
15.30 Kinderkerstfeest, inloop vanaf 15.15 uur. 
 

WO 28 Top 2000 kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk   
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 19 december. Uit de aanmeldingen 
selecteren wij een aantal nummers. De verhalen met 
de bijbehorende nummers zullen dan worden 
afgespeeld tijdens de onlinedienst.  
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! 
 

ZA 31 Oudjaar 2022 Ontmoetingskerk  
19.30 Vesper Marian van der Veen – Niemeijer 
 

Namens de gezamenlijke kerken wensen wij u een 
gezegend Kerstfeest en een goed  en vooral gezond 2023 

toe! 
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