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Een nieuw jaar 
 

Ieder jaar wensen we elkaar weer een ‘gelukkig nieuwjaar’ toe. Wat zal het 

nieuwe jaar ons brengen? We hebben bepaalde verwachtingen, én goede 

voornemens.  

Maar ook al staan we aan een nieuw begin, het afgelopen jaar dragen we met 

ons mee, en we denken ook: ‘waar gaat het naar toe?’ Zeker nu het onrustig 

is in een deel van de wereld en ook wij in crisissen verkeren.  

Toch schrijft Paulus erover om blij te leven, simpelweg om het feit omdat we 

bij God horen, Hij dicht bij ons is, en we Hem om raad kunnen vragen. En: 
7Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit 

gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen 

tegen al het kwaad. (Fil. 4). Maar óók om te doen, wat je hand te doen vindt, 

de dingen van het leven aan te pakken, zoveel we kunnen. Dus geen 

berusting, maar bijvoorbeeld zorgdragen voor iemand, of iets dat je raakt. Dat 

zie je hier in onze gemeente bijvoorbeeld onderling, of bij mensen die uit hun 

eigen land op de vlucht geslagen zijn. Maar ook als je het hebt over de 

klimaatcrisis. Je er niet bij neerleggen, maar proberen iets te doen. 

Want wat betreft de toekomst: we weten maar deels wat er voor ons ligt te 

wachten. De toekomst is een zaak, die openligt. We kunnen niet in de 

toekomst kijken. Hierin kan er van alles gebeuren. Het is allemaal niet zo 

maakbaar, we hebben ons leven maar voor een klein deel in de hand.   

Er is Eén die het heden kent en de toekomst overziet. Het leven ligt in de 

hand van God. God gaat zijn ongekende gang. En beseffend dat ons leven in 

Gods hand ligt, mag je je leven ook toevertrouwen aan God. Wat de toekomst 

brengen zal weten we niet, maar we geloven dat Gods hand ons leidt. Want 

hoeveel breekt er niet onder onze handen af? Daarom is goed om Gods hand 

te pakken en ons met Hem te verbinden. Zo kunnen we het komend jaar met 

vertrouwen aan de slag gaan. 

Gonja van ‘t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

***** 

Zondag 8 januari 

    

10.00 uur:  Pastor A. Creemer uit Kudelstaart 
 

ouderling van dienst: Linda Vervloed 

diaken + collectant: Nico van Kooten  

collecte: Diaconie 

voorlezer: Fenna van Dijk  

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Janny Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marjan Hoogterp – Ellise Evers 

 

*****  

 

Zondag 15 januari 

 

10.00 uur: Ds. Gonja van ’t Kruis 

 

ouderling van dienst: Wim Vos 

diaken + collectant: Hilde Appel  

collecte: Oecumene 

voorlezer: Mady Vreeken  

kostersdienst: Hans & Els Streefland 

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v/d Veen  

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Janny Verburg  

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Marjanne Tameris – Marianne v/d Veen  
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Zondag 22 januari 

 

10.00 uur: Ds. Gert v/d Meeberg uit Nieuw Vennep  

 

ouderling van dienst: Ale Gercama  

diaken + collectant: John Peters 

collecte: Kerk 

voorlezer: Coby v/d Ochtend 

kostersdienst: Matthijs & Ellise Evers 

beamerdienst: Jurriaan Bos -  Robin Paul Bakker  

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Fenna van Dijk -  Ineke Vredenburg 

 
****** 

 

Zondag 29 januari                  

 

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

ouderling van dienst: Lia Harmans 

diaken + collectant: Petra Bart  

collecte: Diaconie 

voorlezer: Ellise Evers  

kostersdienst: Ad & Ria Noordam 

beamerdienst: Wim Vos – Robin Paul Bakker . 

organist: André Keessen  

gastvrouw/heer: Petra Bart 

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 

 

Aandacht & verbinding 

Op 15 december is ons gemeentelid Aletta Reurekas-Verhoeven op 102-jarige 

leeftijd overleden. De dankdienst voor haar leven vond plaats op 22 december 

jl. in Aalsmeer. We wensen haar familie, en in het bijzonder haar twee dochters 

Cora en Marijke troost toe bij het verlies van hun moeder. Hieronder kunt u 

een In Memoriam lezen. 

*****  

Adrie Thuis was afgelopen maand vanwege een operatie weer korte tijd 

opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zij gelukkig weer thuisgekomen.  

*****  

We denken ook aan de hier niet genoemde mensen, die een operatie of 

onderzoek moesten ondergaan, of op andere wijze tobben met hun 

gezondheid. 

*****  

Siem en Wilma Pols zijn op 24 december jl. grootouders geworden van een 

meisje, met de namen Jolene Sophia. Onze allerbeste wensen voor hen en 

hun dochter Kirsten en schoonzoon Dario!  

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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In Memoriam Aletta Reurekas-Verhoeven 

Op 15 december overleed, op de leeftijd van 

102 jaar, ons gemeentelid Aletta (Let) 

Reurekas-Verhoeven. Jarenlang woonde zij 

samen met haar man Tijs en hun twee dochters 

aan de Aalsmeerderdijk. Tot haar 99e is zij aan 

de dijk blijven wonen, tot zij drie jaar geleden verhuisde naar zorgcentrum 

Aelsmeer. Let was tot op het laatst helder van geest, en had nog veel 

herinneringen aan de mensen in Rijsenhout. Ook kon ze nog veel vertellen over 

hoe ze de tijd in Rijsenhout en Oude Meer ervaren had. Ze leefde mee met haar 

eigen familie en anderen, en ook met de gebeurtenissen in de wereld. 

Haar dochters hebben haar ervaren als een zorgzame moeder en echtgenote, en 

dat was ze ook voor de mensen om haar heen. Let was een zelfstandige vrouw, 

voor wie er toen zij haar man Tijs zestien jaar geleden verloor, een moeilijke 

periode aanbrak. Zij is hem altijd blijven missen, en praatte veel over hem.  

Tijdens de dankdienst voor haar leven stonden we stil bij de trouwtekst, 

waarmee Let en Tijs in 1949 met elkaar in het huwelijk traden: Psalm 37, vers 

5: Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. Een 

tekst die vertrouwen uitademt en helpend is bij alles wat er op je pad komt in 

het leven. Daarnaast lazen we ook een gedeelte uit Ps. 139, een Psalm die gaat 

over God die precies weet hoe wij in elkaar zitten, over een diepe kennis van 

ons mensen. Vooral in tijden dat je leven moeizaam verloopt is dat 

bemoedigend, bijvoorbeeld toen zij niet langer meer zelfstandig kon wonen en 

naar het zorgcentrum verhuisde. Door haar vertrouwen op God, sprak Let uit 

dat zij er vrede mee had dat haar leven hier op aarde ten einde liep.  

We wensen haar dochters, schoonzoons, en (achter)kleinkinderen alle sterkte 

toe. 
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Van de Kerkenraad 
De Kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 28 november en het 

Moderamen op 13 december jl.: 

 

• Kerst 2022 

De Kerkenraad kijkt met blijdschap terug op een warme kerstperiode en 

hoopt dat u ook zo genoten heeft van de prachtige concerten en muziek, 

het samenkomen en de kerstattenties, de activiteiten zoals de kerstlunch 

en natuurlijk de hartverwarmende kerstdiensten, zowel bij ons als ook 

bij de gemeente in het Lichtbaken. 

 

• Pastorie 

Het huidige huurcontract van de pastorie is per 1 januari 2023 

beëindigd. In januari zullen de nodige acties worden genomen en zal de 

pastorie te koop worden gezet. Mocht u vragen hebben over de 

verkoopprocedure of het verdere verloop van de pastorie, neem dan 

contact op met Wim Vos, voorzitter College van Kerkrentmeesters. 

 

• Begroting 2023 

Het Moderamen heeft in haar laatste vergadering de begroting van 2023 

uitgebreid besproken en goedgekeurd. In de Kerkenraadsvergadering 

van dinsdag 31 januari 2023 zal ook de Kerkenraad de begroting 

bespreken en al dan niet goedkeuren. Voor vragen over de begroting 

kunt u terecht bij Wim Vos, voorzitter College van Kerkrentmeesters. 

 

• Nieuwjaarswens van de Kerkenraad 

Het nieuwe jaar is begonnen en er staan leuke, gezellige en soms ook 

emotionele activiteiten op de kalender van 2023. De Kerkenraad wenst 

u en uw naasten een prachtig nieuw jaar, en hoopt u allen te mogen 

blijven ontmoeten in de kerk en in het dorp! 

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Linda Vervloed, scriba 
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College van kerkrentmeesters 
 

 

Actie kerkbalans 2023 

Van 14 januari t/m 28 januari a.s. is er weer actie kerkbalans met het thema: 

geef voor je kerk 

De actie Kerkbalans gaat ook in onze gemeente weer van start. De 

vrijwilligers gaan de komende weken weer op pad om de enveloppen af te 

geven en later weer op te halen. 

U kunt op de antwoordstrook aangeven welk bedrag u dit jaar aan onze 

gemeente wilt geven . 

Leg de antwoordenveloppe klaar, daarmee helpt u de lopers, want wanneer 

uw enveloppe gereed ligt, zijn zij ook weer vlot klaar. 

Wanneer u de actie Kerkbalans ontvangt via de mail verzoeken wij u 

vriendelijk doch dringend hierop te antwoorden! 

Maar…… nog niet alle toezeggingen van 2022 zijn binnen, denk ook aan de 

aanpassing van uw termijnbetaling! 

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor. 

Namens het College van Kerkrentmeesters. 

Okker de Kok. 

*****  

     

  Schaal Bank Totaal 

06-11-2022 Dankstond € 383,85  € 1.477,50  € 1.861,35  

13-11-2022 Hospic Bardo € 242,95  € 15,50  € 258,45  

20-11-2022 Diaconie € 227,45  € 25,50  € 252,95  

27-11-2022 FF zingen € 240,62  € 17,50  € 258,12  

04-12-2022 Kerk in actie Zending € 207,90  € 128,00  € 335,90  

   Totaal € 2.966,77  
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Van de Diaconie 
Wij mogen u mededelen dat Renata van Leeuwen ons in de diaconie komt 

helpen met verschillende taken, zij zal de vergaderingen bijwonen om te 

notuleren en hand en spant diensten verrichten. Renata kent ook veel mensen 

in het dorp waar zij onze ogen en oren zal zijn. 

Renata wordt niet bevestigd als diaken maar zal t.z.t. een geheimhouding eed 

afleggen. 

Wij zijn heel blij met haar komst binnen de diaconie. 

 

De diaconie heeft 2 giften ontvangen 1 van 75 euro voor de diaconie en 1 van 

250 euro voor de Stille Armoede. 

Als diaconie hebben wij een gift van 150 euro overgemaakt naar Bertus baas 

voor Any in Roemenië en voor de vluchtelingen in het nabij gelegen A4 hotel 

zijn er sokken gekocht en fietsen. 

 

Vriendelijke groet namens de Diaconie 

 

Bloemengroeten december  
 

4 Dec. 

Mw. A Hobo  Slopppenbrugge. 

Mw. A Zwart van Zwol  Ophelialaan. 

Fam. P. Pellicaan-Molenaar  Rijshornplein  

11 Dec  

Fam. G J v d Veen -Niemeijer  Rijshornstraat. 

Mw. D G van Dijl -Kraaijeveld  Slopppenbrugge. 

18 Dec  

Mw. M klaver -Visser Leimuiderdijk. 

Fam. P Tameris -de Graaf  Zeilhof  

25 Dec 

Fam. R Vervloed -Postma Rijshornstraat. 

Mw. A Eickhof  Kleine poellaan. 

Mw. M Sturing -Struik  Verremeer. 

Dhr. S Pols  Heermanszwet . 

Fam. H Rus -Akse  Rijnlanderweg. 

Dhr. J Sollman  Leimuiderdijk. 
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

filmcafé  

So Long, My Son 

Ontmoetingskerk,  

Vrijdag 27 januari 19.30 uur 
 

Twee getrouwde stellen passen zich aan, aan de enorme sociale en 

economische veranderingen die zich in de jaren tachtig tot heden in China 

voltrekken. 

 

Acteurs: Jingchun WangMei YongLiya AiJiang Du 

Regisseur: Xiaoshuai Wang 

  

Het KOMINN team 

 

***** 

 

Kerk open - Bibliotheek 

Op donderdag 12 en 26 januari 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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Bedankt… 
 

Wat een verassing, er werd een schitterend kerstboeket bij ons  

gebracht, i.v.m. ons 50 jarige huwelijk. Heel hartelijk dank daarvoor.  

Groetjes van Piet en Marjan Tameris 

*****  

Hartelijk dank voor het mooie boeket die wij gekregen hebben voor ons 50 

Jarig huwelijk.  

Met vriendelijke groet,  

Peter en Marleen Pellicaan 

*****  

Ik was blij verrast dat Lia een prachtige bos bloemen kwam brengen.  

En natuurlijk met een gezellig praatje. De knie operatie is geslaagd en het gaat 

goed. 

Een hartelijke groet van Anna en Cor Zwart. 

*****  

Hartelijk bedankt voor de bloemen die wij namens de kerkgemeenschap 

mochten ontvangen. Dit heeft ons goed gedaan een gevoel dat wij er nog bij 

horen. Een vorm van verbinding ! 

Met vriendelijke groeten, Ans en Klaas Knook.  

*****  

Bedankt! 

Door middel van dit berichtje in het Kerkblad willen wij iedereen bedanken 

voor de kaartjes, appjes, mailtjes, telefoontjes en bloemen die wij mochten 

ontvangen in de periode na Rob zijn hersenbloeding. Na een periode van 3 

maanden en 3 weken in het ziekenhuis en revalidatiecentrum is Rob al weer 

bijna 6 weken thuis en proberen wij de draad van het “gewone” leven weer op 

te pakken. Het wordt nog een lange weg maar wij hebben vertrouwen! Het was 

fijn te merken dat Rijsenhout op afstand zo met ons meeleefde maar ook nu 

nog meeleeft.  

 

Daarnaast ook hartelijk dank voor alle gelukwensen en de mooie bloemen die 

ik mocht ontvangen na mijn bevestiging in het ambt van ouderling scriba.  

 

Bedankt allemaal! 

         Linda en Rob 
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*****  

Bedankt voor de bloemen ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum.  

Harry en Femmy Rus.  

*****  

Hartelijk dank voor de telefoontjes, kaarten, bezoekjes en de bloemen tijdens 

mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.  

Janny Hobo 

*****  

Bedankt voor de hartverwarmende reacties, de lieve woorden, kaartjes, 

telefoontjes, bezoekjes en de mooie bos bloemen die ik kreeg na de 

complicaties van de niersteenoperatie. Het heeft mij goed gedaan.  

Vriendelijke groeten, Marijke Sturing 
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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 11 

januari in de Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.  

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

 

***** 

Koffieochtend 

Op woensdag 25 januari a.s. bent u weer hartelijk welkom in Het Lichtbaken 

in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. 

De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is 

hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis.  

Verdere info bij: Gre Tuinstra 0297- 331545 

 

***** 

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout 

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

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

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

kunnen doen. U betaalt hiervoor een al vastgestelde vergoeding aan een van 

onze vrijwilligers. 

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

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

 

*****  

Spelletjesmiddag  

Op dinsdag 10 januari ( zou eerst 17 januari zijn ) houden wij de eerste 

spelletjesmiddag in het nieuwe jaar. We beginnen om 14.00 uur, drinken dan 

eerst gezellig thee / koffie en gaan dan rummicuppen, sjoelen, skip-bo spelen 

of iets wat u graag wil. 

We stoppen rond 15.30 uur en praten en drinken nog wat na. 

U bent allen van harte uitgenodigd. 

Namens het spelletjesteam 

Coby van den Ochtend; 06-41317142 
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Verjaardagen in januari 2023 
 

02-1-1933 90 Dhr. K.P. Visser 

03-1-1929 94 Dhr. A.J. van der Linden 

04-1-1944 79 Dhr. A.J. Gercama 

09-1-1944 79 Dhr. C.W. Zwart 

14-1-1940 83 Mevr. W.I.A. Binnekade-Schaap 

15-1-1947 76 Mevr. T. Hol-van Kranenburg 

22-1-1947 76 Dhr. J. Balder 

23-1-1936 87 Dhr. G. van Luling 

29-1-1935 88 Mevr. N. Timmer-den Braber 

29-1-1941 82 Dhr. D.M. Boorsma 

  30-1-1941 82 Mevr. P. Koese-van Luling 

31-1-1947 76 Dhr. J. Berghoef 

 

 

 

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 20 januari a.s. zijn dhr. en mevr. J. Roodenburg - J.A. Millenaar, 45 jaar 

getrouwd 
Onze hartelijke gelukwensen! 
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Mutaties december 2022 
 

 

Overleden: 

Dhr. J.F.G. van Dijl 

Sloppenbrugge 40, 1435 GJ  Rijsenhout 

Geboortedatum: 13-02-1938 

Overlijdensdatum: 26-11-2022 

 

Mevr. A. Reurekas-Verhoeven 

Molenpad 2 210, 1431 BZ  Aalsmeer 

Geboortedatum: 22-08-1920 

Overlijdensdatum: 15-12-2022 

 

Verhuisd: 

Dhr. J. Schutte (30-11-1953) en  

Mevr. M.J. Schutte-van Tol (18-11-1954) 

Van: Haydnstraat 8, 1431 ZB  Aalsmeer 

Naar: Kudelstaartseweg 67, 1433 GB  Kudelstaart 

 

Vertrokken: 

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

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

Van: Vrijheidstraat 13, 1435 LB  Rijsenhout 

Naar: Hoofddorp 

 

Gehuwd: 

Mevr. A.E. Eickhoff  

Kleine Poellaan 21, 1435 GL  Rijsenhout 

Huwelijksdatum: 22-12-2022 

 
 
 

Agenda 
 

Woe 11 januari 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 

Don 19 januari 19.30 uur Moderamen 

Ma 30 januari 19.30 uur Kerkenraad 

Di 3 januari 19.30 uur KommInn 
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Bijbelrooster  
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling 

 

 
   

zo 1  Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen 

ma 2  Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 

di 3  Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord 

wo 4  Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger? 

do 5 Numeri 9:15-23 De wolk die rust 

vr 6 Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? 

za 7 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht 

   

zo 8 Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 

ma 9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij? 

di 10 Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 

wo 11 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 

do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 

vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 

za 14  Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  

   

zo 15 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 

ma 16 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 

di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 

wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond  

do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  

vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong 

za 21 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 

   

zo 22 Matteüs 4:12-17 Schitterend 

ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 

di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 

wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 

do 26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede 

vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 

za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  

   

zo 29 Psalm 37:1-11 Blijf kalm 

ma 30 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 

di 31 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 
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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: 

Februari 2023 Vrijdag 27 januari Dinsdag 31 januari 

Maart 2023 Vrijdag 24 februari Dinsdag 28 februari 
 

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 


