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Veertigdagentijd 
 

Uit liefde voor jou, dat is het thema van de komende 40 dagentijd. 

Eén van de Bijbelverhalen die er in deze tijd op het leesrooster staan, is het 

gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw.   

Als Jezus vanuit Jeruzalem op de terugweg is richting Galilea, trekt hij door 

de Samaritaanse plaats Sichar. De daar woonachtige Samaritanen werden door 

andere religieuze groeperingen op afstand gehouden, omdat zij alleen de Thora 

(de eerste vijf boeken van de Bijbel) erkenden.  

In Sichar komt Jezus aan bij Jakobsbron, de bron die Jakob kocht na zijn 

verzoening met zijn broer Ezau. Bij deze historische bron rust Jezus even uit. 

Het kan niet anders dan dat er op deze symbolische plaats iets bijzonders 

gebeurt. Jezus knoopt er, ondanks dat dat ongebruikelijk is, een bijzonder 

gesprek aan met een Samaritaanse vrouw die er water komt putten. De vrouw 

komt om water te halen, maar Jezus vraagt haar om Hém water te geven. Op 

deze wijze spreekt Hij haar niet alleen aan, maar zoekt Hij ook op dieper niveau 

contact met haar. Hij spoort haar aan om iets uit haar leven te halen en zelf te 

beginnen met brengen en met geven. Wil je leven doel en zin krijgen, dan moet 

je delen wat in je vermogen ligt. En zo legt hij de basis van een echte 

ontmoeting met haar.   

In dit gesprek met Jezus vindt de Samaritaanse vrouw zichzelf, want ze voelt 

zich gehoord en gezien door Jezus. Dit maakt dat zij gehoor kan geven aan zijn 

oproep om iets van zichzelf wat zij in zich heeft aan de mensen om haar heen 

te geven. Geven is dus een kernwoord in deze tekst. Deze manier van geven 

waar Jezus ons toe uitnodigt, is een vrije soort van geven. Geven, dat tegelijk 

ontvangen is: doel en zin van je leven ontvangen. Een geven, dat kan blijven 

stromen, iets heeft van een bron. 

We kennen allemaal wel momenten waarop we denken met lege handen te 

staan. Maar uit dit verhaal worden we ertoe aan gespoord dat we veel in ons 

hebben om te geven.   

De daad van Jezus aan deze vrouw is een daad van liefde. Maar ook de vrouw 

verricht een daad van liefde. Dát is wat “Uit liefde voor jou” betekent: dat we 

in beweging komen en die woorden in praktijk brengen, ook voor degenen die 

we niet als eerste in gedachte hebben. 

 

Gonja van ‘t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

***** 

Zondag 5 februari      Viering Heilig Avondmaal        

   

10.00 uur: ds. K.W. de Jong uit Woerden 
 

ouderling van dienst: Marijke Sturing 

diaken + collectant: John Peters / Monique Klaver 

collecte: HA: werelddiakonaat (zie pag. 10-11) 

voorlezer: Wilma Pols 

kostersdienst: Huub en Hilde Appel 

beamerdienst: Cor Zwart / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Gré Verwoert / Gea v. Vuren 

 

 

***** 

 

Zondag 12 februari 

    

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis 
 

ouderling van dienst: Linda Vervloed 

diaken + collectant: Nico v. Kooten 

collecte: Kerk in Actie noodhulp 

voorlezer: Kees Harmans 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Jurriaan Bos / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Tiny Hinderks / Gerda Ravestijn 

 

***** 
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Zondag 19 februari 
 

10.00 uur: ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 

ouderling van dienst: Wim Vos 

diaken + collectant: Petra Bart 

collecte: Kerk 

voorlezer: Hilde Appel 

kostersdienst: Joop Sollman 

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

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Betty Vervloed / Wil Kamer 
 

 

 
***** 

 

Zondag 26 februari 

 

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

ouderling van dienst: Ale Gercama 

diaken + collectant: Hilde Appel / Monique Klaver 

collecte: 40 dagen tijd (Kerk in Actie - Zending Zambia) 

voorlezer: Fenna v. Dijk 

kostersdienst: Hans en Els Streefland 

beamerdienst: Wim Vos / Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Ria Honcoop / Lia Harmans 

 
 

 

 

 
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 

 

Op 18 januari jl. is ons gemeentelid Jos Delville, de vader en schoonvader van 

Annette en Tjerk Gardenier, overleden. Hij bereikte de hoge leeftijd van 98 

jaar. We wensen Annette en Tjerk, en de klein- en achterkleinkinderen Gods 

troost toe in deze periode. Hieronder kunt u een In Memoriam lezen. 

  

En een week later, op 25 januari, overleed op 94-jarige leeftijd Ab van der 

Linden, jarenlang inwoner van Rijsenhout. De laatste jaren woonde hij samen 

met zijn vrouw An in Nieuw-Vennep. We wensen An, zijn zoon, 

schoondochter en de kleinkinderen alle sterkte toe. Verderop in het kerkblad 

leest u een In Memoriam. 

 

Voor de verdere inhoud van deze rubriek verwijzen wij u naar 

de gedrukte versie van het kerkblad. 

 
In Memoriam Jos (Joseph Martin Victor) Delville 

Op 18 januari overleed Jos Delville, de vader van ons gemeentelid Annette 

Gardenier. Hij woonde al enige jaren in het Kloosterhof in Aalsmeer.   

Jos, die geboren werd Den Haag, was een ondernemende en creatieve man, die 

volop over zijn leven kon vertellen. Tijdens de oorlogsjaren werd hij voor zijn 

werk uitgezonden naar Berlijn. Daar ontmoette hij zijn toekomstige vrouw 

Sonja, en bloeide er, te midden van alle oorlogsverschrikkingen iets moois op 

tussen hen. Samen kregen zij twee kinderen. Groot was het verdriet, toen hun 

zoon Martin overleed.  

Gedurende zijn leven werkte Jos in het familiebedrijf Delville, dat 

gespecialiseerd is in las- en soldeertechnieken. Als gezin en ook later met 

Sonja maakten zij met elkaar vele vakantiereizen. Na zijn pensioen vestigden 

beiden zich eerst in Frankrijk en later in Spanje, waar zij goede jaren beleefden 

about:blank
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en hun familie en vrienden hartelijk ontvingen. Vanwege de gezondheid van 

Jos besloten zij later terug te keren naar Nederland en kwamen zij in Rijsenhout 

te wonen. Toen Sonja in 2017 overleed, verhuisde Jos van de Kleine Poellaan 

naar het Kloosterhof in Aalsmeer, waar hij nu ook is overleden.  

Tijdens de dankdienst voor zijn leven op 27 januari stonden we stil bij de 

Psalmen 23 en 121. Psalmen die verwoorden dat je op je levensweg voor heel 

veel moeilijke situaties kan komen te staan, maar die je ook aansporen om de 

moed en vertrouwen in God erin te houden.  

Na de dienst vertrokken we in kleine kring naar de Algemene Begraafplaats in 

Aalsmeer, waar Jos bij zijn vrouw begraven is.  

We wensen Annette en Tjerk, en de klein- en achterkleinkinderen Gods troost 

toe in de periode die voor hen ligt. 

 

 

 

In Memoriam Ab (Albert Jan) van der Linden 

Na een kort ziekbed is op 25 januari is ons gemeentelid Ab van der Linden 

overleden. Hij werd 94 jaar en was de laatste weken van zijn leven opgenomen 

in het Zomerpark in Nieuw-Vennep, de plaats waar hij al bijna twaalf jaar 

samen met zijn vrouw An woonde. Zij was destijds zijn buurmeisje in 

Burgerveen, de plaats waar beiden opgroeiden. Hun relatie begon toen An een 

keer gevallen was op het ijs op de Ringvaart. Ab hielp haar toen overeind in 

ruil voor een kus, wat erop uitliep dat zij hun hele leven bij elkaar bleven.  

Als echtpaar woonden ze eerst in de Ruige Hoek en verhuisden ze daarna naar 

de Leimuiderdijk in Burgerveen en in 1957 naar de Bennebroekerweg in 

Rijsenhout. Ab had een eigen kwekerij in Aalsmeer, waar An hem ook hielp, 

en zorgde voor hun twee kinderen. Samen en als gezin hebben ze veel 

gekampeerd en vele vaartochten met hun eigen boot gemaakt. 

De kwekerij werd op den duur verkocht, waarna Ab nog tot aan zijn pensioen 

op de bloemenveiling in Aalsmeer heeft gewerkt. Daarnaast was hij met hart 

en ziel voorzitter bij een onderafdeling van het Rode Kruis in Rijsenhout.  

De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden op dinsdag 31 januari in onze 

kerk. We zullen tijdens de dienst lezen uit de trouwtekst van Ab en An: Psalm 

37, Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken 

(NBG ’51). Een vertrouwen dat beiden in het leven altijd hebben weten te 

behouden.  

We wensen An, Kees en Jolanda, en de kleinkinderen veel sterkte met het 

verlies van hun man, vader en opa. 
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Gespreksgroep Geloven in seizoenen 

Maandelijks komen we in de kerk bijeen om ons te verdiepen in het boek 

Geloven in seizoenen. Dat levert ons mooie en verdiepende gesprekken met 

elkaar op. Als je je nog wilt aansluiten bij ons, meld je dan even, je bent altijd 

welkom. 

Hartelijke groet, Gonja van ’t Kruis 

 

 

Van de Kerkenraad 
Het Moderamen heeft vergaderd op donderdag 13 januari 2023. De 

Kerkenraad vergadert op dinsdag 31 januari 2023. 

 

 Pastorie 
De pastorie aan het Zeilhof 42 is inmiddels leeg opgeleverd en 

opgeknapt. De makelaar heeft inmiddels de woning te koop gezet. 

 

 Begroting 2023 

Het Moderamen heeft in de vergadering van 13 december 2022 de 

begroting van 2023 uitgebreid besproken en goedgekeurd. In de 

Kerkenraadsvergadering van dinsdag 31 januari 2023 zal ook de 

Kerkenraad de begroting bespreken. 

 

 Preekrooster 2024 

Inmiddels ben ik als scriba weer gestart met het preekrooster 2024. Een 

hele klus naast de werkzaamheden als scriba. Daarom een oproep of er 

gemeenteleden zijn die mij willen helpen bij deze klus. Het raamwerk 

van het rooster 2024 is klaar, ds. Gonja van ‘t Kruis heeft haar diensten 

al ingevuld maar nu wacht nog de klus om gastpredikanten te zoeken die 

de openstaande diensten kunnen en willen invullen. Wie wil mij hierbij 

helpen? Als je interesse hebt kan je een mailtje sturen naar 

scriba@pknrijsenhout.nl of bellen naar 06-41715417. 

 

Daarnaast wordt in zowel het Moderamen als in de Kerkenraad over diverse 

zaken gesproken zoals de wijze van het vieren van het Heilig Avondmaal, 

de invulling van de 40 dagen tijd en Paascyclus en de inventarisatie van de 

aftredende ambtsdragers en het starten van een zoektocht naar nieuwe 

ambtsdragers. Wij hopen u in de komende periode hierover verder te 

kunnen berichten. 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Linda Vervloed, scriba 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 

collectetelling:     

  Schaal Bank Totaal 

11-12-2022 Diaconie € 189,75  € 70,00  € 259,75  

18-12-2022 Bloemenfonds € 159,45  € 38,00  € 197,45  

25-12-2022 

Kerk in actie  kinderen 

in de knel € 489,36  € 60,00  € 549,36  

28-12-2022 

Voedselbank (top 

2000) € 83,40  € 340,00  € 423,40  

 Kerk in actie Zending    

   Totaal € 1.429,96  

 

 

***** 

 

 

Verjaardagsbusjes tweede halfjaar 2022  
Bertus Baas   € 89,55    

Lida den Braber   € 144,55    

Bertus Baas   € 46,56    

Jennifer Streefland   € 92,19    

Rita van der Velde   € 121,75    

Maaike Beunder   € 44,49    

Caroline Timmer   € 38,15    

 Totaal  € 577,24    

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Okker de Kok 

 

 

 

 

Van de Diaconie 
 

Tijdens één van m’n bezoekjes, werd me een gift van  € 20,-  overhandigd voor 

de diakonie, waarvoor hartelijk dank. 

Lia Harmans 
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Bloemengroeten januari 

 

15 januari:  Kirsten Pols en Dario Russo, Piet Lanserhof 

 Fam. J. Roodenburg-Millenaar, Rijshornstraat  

22 Januari:  Mw. Thuis-Offerman, Aalsmeerderweg 

 Dhr. J. Solman, Leimuiderdijk 16 

29 Januari:  Fam. W. Meijer-Noort, Hoofddorp 

 Mw. A. Eijkhout-Peters, Aalsmeer 

 

 

 

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

Filmcafé Adam, waar ben je? 

over de monniken op de berg Athos (made in Ukraine) 

17 februari 2023, 19.30 uur 

 

Deze documentaire geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse 

schiereiland Athos. Deze film is tot op heden al door mensen in 15 landen 

bekeken (Canada, Letland, Estland, Litouwen, Griekenland, Cyprus, Georgië, 

Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Bulgarije, Servië, Macedonië, Bosnië, 

Montenegro) en we willen graag een groter publiek bereiken in Nederland. De 

film is in het Nederlands ondertiteld. 

We hebben hier te maken met een uitzonderlijke, visueel rijke en unieke, 

prachtige, beschouwende documentaire – eerbiedwaardige waarneming van de 

wereld waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. 

We zien hier gelovige mensen, ze gaan helemaal op in hun werk en gebed, 

beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn.  De beelden in de film raken 

je in je ziel door de inzet van de monniken. 

Dit alles gaat in een ritme omgeven door een prachtige natuur om ons heen. 

 

Inleiding vooraf en discussie achteraf met de maker, Alexandr Zaporoschenko 

en Alexandr Plyska. 

 

Toegang 10 euro p.p.: tbv hulp aan Oekraïne 

 Het KOMINN team 

 

***** 
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WAT EN WANNEER IS KERK OP SCHOOT? 

Kerk op schoot is een sprankelende, belevingsgerichte dienst voor kinderen 

van 0 tot 6 jaar. Vieringen waarin baby’s, peuters en kleuters een Bijbelverhaal 

met alle zintuigen beleven. We vertellen het verhaal, afgewisseld met liedjes 

(op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Zo maken 

kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en de verhalen uit de bijbel.  

Op 19 februari van 15.30 tot 16.30 uur houden wij precies zo’n sprankelende 

en belevingsgerichte ‘Kerk op Schoot’ dienst bij ons in de Ontmoetingskerk. 

We gaan samen het verhaal van Noach en zijn ark beleven. Bij het verhaal van 

Noach horen natuurlijk veel dieren. Neem daarom allemaal een dierenknuffel 

mee!  

De doelgroep is 0-6 jarigen maar iedereen die interesse heeft, is van harte 

welkom om samen het verhaal van Noach  te beleven. Na afloop is er tijd om 

elkaar gezellig te ontmoeten.  

 

Kunt u ons helpen? Wij zoeken nog een kleine rubberboot. We horen het 

graag😊. 
 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met 

Gonja van ’t Kruis 06-38557004 

predikant@pknrijsenhout.nl 

Marianne van der Vlugt 

avlu@hetnet.nl 

 

***** 

 

Kerk open - Bibliotheek 
Op donderdag 9 en 23 februari 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.  
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Kerk op Schoot viering 
thema: de ark van Noach 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
 

 

 

 

Werelddiaconaat en Zending 
 

Zondag 5 februari  Werelddiaconaatszondag van de PKN 

 

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp 

plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door 

geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor 

mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.  

Na de Watersnoodramp is door de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) 

de eerste zondag van de maand februari als Werelddiaconaatszondag ingesteld. 

Er wordt dan door de hulporganisatie van de PKN Kerk in Actie aandacht 

gevraagd voor een van de projecten waar onze kerk wereldwijd bij betrokken 

is. 

Samen het verhaal van Noach en zijn 

Ark beleven. 

Kom jij ook? Op 19 februari van 

15.30 tot 16.30 uur 

in de Ontmoetingskerk. 

Bij het verhaal horen natuurlijk veel 

dieren. Neem daarom allemaal een 

dierenknuffel mee. 

Doelgroep: 0-6 jaar 

Natuurlijk is een ieder die het fijn 

vindt om het verhaal mee te beleven 

van harte welkom! 

 

Voor meer info: 

Gonja van 't Kruis 

predikant@pknrijsenhout.nl 

Marianne van der Vlugt 

avlu@hetnet.nl 
 

about:blank
about:blank


 11 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 

onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De 

organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen 

van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen 

volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 

organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: de 

organisatie brengt jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij 

elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 

 

Wat betekent dit project voor Sana Amanat?“Na de middelbare school begon 

ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest 

stoppen. Toen  hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren 

voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. 

Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen 

om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in 

Pakistan met reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisje uit de 

hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich 

in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.” 

 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in 

Pakistan. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via  

NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid 

Pakistan.   

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

 

----- 

 

Graag willen wij ook van deze gelegenheid gebruik maken voor het volgende: 

Nu de ZWO groep, die o.a. jarenlang aandacht vroeg voor het werk van Kerk 

in Actie al een jaar geleden is opgeheven, dreigt de aandacht voor dit 

belangrijke werk van onze kerk verloren te gaan.  

Gezocht: een paar mensen die zich fris en fruitig in dit belangrijke werk willen 

verdiepen en hun horizon zo verbreden. Neem eens een kijkje op de site van 

de PKN Kerk in Actie. 

Wij zijn graag bereid om jullie op weg te helpen. 

 

Klaas Roodenburg email: kroodenburg1935@gmail.com 023 - 7853969 

Jannet Gercama-Broekhuis email: gercama@xs4all.nl 0297 – 320199 
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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 1 februari in de 

Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.  

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs 0297 – 320323. 

 

***** 

Koffieochtend 

Op woensdag 22 februari a.s. bent u weer hartelijk welkom in De 

Ontmoetingskerk. 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 

 

 

***** 

 

Gespreksgroep ‘Bijbelse miniaturen’ 10 januari 2023 

We zijn een groepje kerkleden dat eens per 6 weken bij elkaar komt om van 

gedachten te wisselen over een deel van het boekje Bijbelse miniaturen van 

Carel ter Linden. Eén van ons las het bijbelgedeelte over de lofzang van Maria 

(Lucas 1: 46 -56). Van daaruit ging het gesprek over de ongelijkheid in de 

wereld, die alleen maar groter lijkt te worden. Lucas staat met zijn tekst in de 

traditie, maar geeft tegelijk aan waar dit verhaal uitzicht biedt op nieuwe 

inzichten en mogelijkheid tot verandering. Daarna kwamen wij in een 

discussie: Hoe geef je zin aan je leven? Uit het gesprek blijkt dat de zin van 

het leven niet voor iedereen gelijk is. We hebben ook nagedacht over de 

boodschap van het verhaal van de herders en van de Wijzen uit het Oosten.  

Het was een indrukwekkend samenzijn, omdat we intens betrokken waren bij 

elkaars gedachten en woorden, ook al waren we het niet over alles eens. Kom 

eens aanschuiven bij ons. Je bent welkom!  

De volgende bijeenkomst is 28 februari  a.s. van 14 -16 uur in de kerk. 

Janny  / Klaas Roodenburg 
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Spelletjes op dinsdagmiddag 

 

Al enkele keren heb ik de spelletjesmiddag meegemaakt in het jeugdhonk van 

onze kerk. Rond twee uur waren zij die ook van spelletjes houden al binnen 

Het leuke is dat we eerst even  met z’n allen  aan de grote tafel  zaten en met 

elkaar onder het genot van een kopje thee of koffie konden bijpraten, een echt 

sociaal gebeuren!  

Daarna kwamen de spelletjes op tafel: rummycuppen, klaverjassen, triomino 

en andere spellen, leuk om zo met elkaar te spelen. Al spelend vliegt de tijd 

om en iedere spelletjesmiddag drinken we zo rond half vier nog een sapje om 

tegen vier uur weer na een gezellige middag huiswaarts te gaan.  

Als je van spelletjes houdt, kom ook eens langs! Samen zijn, het is zo fijn, ook 

waar dit ons van onze kerk wordt aangeboden, eens per maand!  

Elsa Sluijs 

 

 

 

Beste mensen, 

Op dinsdagmiddag 7 februari hopen wij onze 3de spelletjesmiddag te 

houden in de Ontmoetingskerk. 

We beginnen om 14.00 uur en gaan rond de klok van 16.00 uur weer 

huiswaarts. 

Naast het spelen van spelletjes is het ook leuk om elkaar te ontmoeten en zo 

een gezellige middag met elkaar te hebben. 

Heeft u ook zin om te komen, dan bent u van harte welkom en neem gerust 

iemand mee. 

Kunt u niet op eigen gelegenheid komen dan kunnen we u halen en weer 

thuisbrengen. 

Graag even een belletje naar ondergetekende. 

Weet u welkom ! 

Hartelijke groeten, 

Annie Hulsbos, Gre Verwoert, Marjan Hoogterp en 

Coby van den Ochtend  0297- 340365 of 06- 41317142 

 

 

***** 
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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. 

 

 

 

Bedankt… 
 

Hartelijk bedankt voor het mooie boeket en de kaarten die wij hebben 

ontvangen voor ons 45 jarig huwelijk 

Jaap en Hannie Roodenburg.  

 

***** 

 

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket,  welke Lia kwam brengen namens 

de kerk; wij leven, hoewel in Hoofddorp wonend, nog enorm mee met jullie 

en volgen ook online de kerkdiensten. 

Hartelijke groeten,  

Wim en Rie Meijer 

***** 

 

Blij verrast was ik met het prachtige kerstboeket wat ik van de kerk mocht 

ontvangen. Het heeft de kerstdagen extra opgefleurd. 

Graag maak ik tevens van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken 

voor de belangstelling in de afgelopen periode in de vorm van kaartjes, 

telefoontjes of bezoekjes. Het is fijn als er zo meegeleefd wordt. 

Helaas kreeg ik tijdens de afgelopen feestdagen te maken met een virus (geen 

corona) wat mijn conditie tot het nulpunt heeft teruggebracht. Gelukkig gaat 

het nu weer langzaam de goede kant op.Wat betreft de rugproblemen: eind 

januari hoop ik een tweede pijnbehandeling te krijgen.Ik hoop dat deze meer 

resultaat zal geven. 

Een hartelijke groet, 

Betty Vervloed 

***** 
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Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, persoonlijke bezoekjes en 

bloemen die wij ontvingen. Het is hartverwarmend om te merken dat er zoveel 

medeleven is vanuit onze gemeente. 

Half december heb ik (Joop) een open hart operatie ondergaan, enkele weken 

later ontstond een complicatie en kreeg ik in het zhs een bloedtransfusie en 

hebben ze veel wondvocht moeten afpompen. 

Deze week kreeg ik te horen dat het chronisch hartfalen is. Binnenkort start ik 

met cardio fysio en zal langzamerhand weer moeten opknappen. 

Nogmaals hartelijk dank, 

met vr. groet,  

Joop Sollman en Wil Millenaar 

 

 

 

Verjaardagen in februari 
 

07-02-1947 76 Mevr. A.P. Thuis-Offerman 

10-02-1939 84 Dhr. D. Leenders 

26-02-1932 91 Dhr. C. de Graaff 

28-02-1944 79 Dhr. D. Zonneveld 

01-03-1947 76 Dhr. H.J. Rus 

04-03-1947 76 Mevr. G. van Vuren-Hennink 

04-03-1942 81 Mevr. C. Joore-Molleman 

04-03-1941 82 Dhr. L. Koolhaas 

 

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 28 februari a.s. zijn dhr. en mevr. C. Honcoop - A. van Emden, 55 jaar 

getrouwd.              

Onze hartelijke gelukwensen! 
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Vanuit de regio 

 
TimZingt@Oosterkerk 

Op zaterdag 18 maart komt cabaretier en liedjesschrijver TimZingt naar de 

Oosterkerk in Aalsmeer. Tim zal een avondvullend programma verzorgen, 

waarbij je gegarandeerd met een lach naar huis gaat.  

 

Tim zingt maakt (liedjes)cabaret en kleinkunst. Hij schrijft, componeert en 

voert uit voor een select gezelschap tot grote (theater)zalen met honderden 

mensen. Tim begeleidt zichzelf op piano, gitaar en ukelele. 

TimZingt en speelt over (bijna) alles wat leven heet. En in het bijzonder over 

thema’s als: 

• geloof en kerk (want opgegroeid op de biblebelt); 

• onderwijs en opvoeding (want zelf ook parttime docent); 

• liefde en relaties (want doet verwoede pogingen liefhebbende echtgenoot 

te zijn); 

• arm en rijk (want is ambassadeur van Tear); 

• persoonlijkheidsontwikkeling (want nog niet uitontwikkeld). 

•  

De avond zal om 20:00uur beginnen. Voor meer informatie over deze avond 

kan je kijken op onze website. www.hervormdaalsmeer.nl 

 

***** 

Ledenmiddag PCOB. 
Donderdagmiddag 9 februari, 14:30-16:30 uur,  

Verenigingsgebouw “De Bron,” Lijnbaan 5, in Aalsmeer. 

 

Presentatie over Het Vakantiebureau. Bij ons Kerstboekje heeft u al een flyer 

ontvangen van Het Vakantiebureau. Dit is een interkerkelijke organisatie die 

vakantieweken organiseert voor wie er graag eens een weekje tussenuit wil, 

maar daarbij veel of weinig zorg nodig heeft. Ook zijn er vakantieweken voor 

mantelzorgers en hun partners. De vakantieweken zijn op prachtige locaties, 

zoals landgoederen of een varend cruiseschip. Er zijn vrijwilligers mee die 

zorg bieden, waaronder veel verpleegkundigen, een arts en een pastor. De sfeer 

is altijd geweldig. Op deze ledenmiddag wordt meer verteld over deze 

vakantieweken, die het hele jaar door gehouden worden. 

Vriendelijke groeten Jenny Alderden, 

Secretaresse PCOB Aalsmeer-Haarlemmermeer. 
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Mutaties januari 2023 
 

Overleden: 

Dhr. J.M.V. Delville 

Clematisstraat 16 207, 1431 SE  Aalsmeer 

Geboortedatum: 10-10-1924 

Overlijdensdatum: 18-01-2023 

 

Dhr. A.J. van der Linden 

Korenaarstraat 8 E, 2153 BM  Nieuw-Vennep  

Geboortedatum: 3-1-1929 

Overlijdensdatum: 25-1-2023 

 

Als voorkeurslid ingeschreven: 

Dhr. N. Knook (18-05-1941) en  

Mevr. A. Knook-Pols (21-10-1942) 

Aletta Jacobsdreef 174, 2135 ND  Hoofddorp 

 

Dhr. R.P. Bakker (29-07-1995) 

Langeraarseweg 34 A, 2461 CK  Ter Aar 

 

Vertrokken: 

Dhr. J. Weij (06-02-1936) 

Van: Olympiastraat 5, 1435 KV  Rijsenhout 

Naar: Aalsmeer 

 

Mevr. S. de Waal-Bouterse (09-01-1954) 

Van: Verremeer 69, 1435 LV  Rijsenhout 

Naar: Aalsmeer 

 
 
 
 

Agenda 
 

di 21 februari 19.30 uur FF zingen 

wo 22 februari 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 
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Van de redactie 
   

 

 

 

Geachte abonnee, 

Ook komend jaar bezorgen wij u weer graag het kerkblad.  

Wij willen u daarom vragen om  de abonnementskosten voor het komende jaar 

à € 12,50 (Post € 30,00) over te maken naar onze bankrekening. 

Rekeningnummer:   NL09 RABO 0373727992  

Ten name van:   CvK  Protestantse Gemeente Rijsenhout 

Bedrag:     € 12,50 (Post € 30,00) 

Onder vermelding van:  Abonnement kerkblad 2023 

Alvast hartelijk bedankt, 

Ria Honcoop 

06-11078106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Bijbelrooster 
Het rooster is gebaseerd op de nieuwe bijbelvertaling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 

 
   

 wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 

 do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten 

 vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 

 za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 

    

 zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 

 ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 

 di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 

 wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 

 do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 

 vr 10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig  

 za 11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 

    

 zo 12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 

 ma 13 Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt 

 di 14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam 

 wo 15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 

 do 16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 

 vr 17 Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 

 za 18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 

    

 zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 

 ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent? 

 di 21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde 
Aswoensdag wo 22 Matteüs 6:1-18 Bid als volgt 

 do 23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 

 vr 24 Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 

 za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 

    

 zo 26 Romeinen 5:12-21 Door één mens 

 ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God 

 di 28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid 
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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: 

maart 2023 vrijdag 24 februari dinsdag 28 februari 

april 2023 vrijdag 24 maart dinsdag 28 maart 
 

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 


