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Beste gemeenteleden, 
 
In de afgelopen weken stonden in de online diensten de gelijkenis van de zaaier en het zaad centraal 
(Mattheus 13).  Jezus vertelt ons daarin dat het koninkrijk van God is als een mens die zaad zaait op de 
akker. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit. 
En het zaad komt tot ontwikkeling, het ontkiemt, het groeit, het komt tot volle wasdom en draagt vrucht. En 
hoe - de mens weet het niet. 
Het zaad, dat is alles wat er in een mensenleven gebeurt. De mooie dingen, maar ook de pijnlijke dingen. 
In de afgelopen maanden hebben wij elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten in de kerk. Dat deed en doet 
pijn. Want onze kerk is een open kerk, zoals de naam Open Hof vertelt, maar vanwege het corona virus  
was het niet mogelijk. Gelukkig waren we met elkaar verbonden door de online vieringen. 
Vanuit de kerk zaaiden wij de goede woorden van God de wereld in, uw huiskamer binnen. 
Wat er met de woorden gebeurde weten we niet. We gaven het uit handen en brachten het in de dimensie 
van God, zodat Hij er zijn weg mee kan gaan. 
 
Nu staan wij op een belangrijk kruispunt in ons leven en in het leven van de  kerk nu wij op zondag 23 
augustus weer samen mogen komen onder het krakende dak. Een bijzonder moment waar we als 
kerkenraad en als gemeente naar uitkijken. Ook om te zien hoe het met een ieder gaat, maar ook om te 
zien hoe het zaad in het verborgene gegroeid is tot graan, hoe God in het verborgene in een ieder van ons 
‘zaad gezaaid ’ heeft. En om ons samen opnieuw te laven aan de goede woorden van God. 
Moge het een feest zijn voor een ieder van ons! 
 
Ds. Astrid Gouma 
 
Startzondag 23 augustus 2020 
 
Voor de Startzondag hebben de 5 wijkouderlingen vol enthousiasme een leuk programma samengesteld in 
overleg met Ds. Astrid Gouma. Zij verzorgt de bijzondere kerkdienst. Na afloop vertrekken we met 
onbekende bestemming! U/jij kunt er ook voor kiezen om alleen met het programma na de dienst mee te 
doen. 
Volgende week ontvangt u hiervoor de uitnodiging. Ook voor de mensen die liever thuis blijven bestaat de 
mogelijkheid om mee te doen. De wijkouderlingen behandelen alle opgaven voor de startzondag. Bij regen 
valt het “op stap” programma in duigen!  
 
 
 



 
 Nieuws vanuit het Open Hof Café. 
 
Het Open Hof Café gaat weer open op vrijdag 31 juli. Het contact en de 
gezelligheid is door bezoekers gemist. De vrijwilligers hebben er weer 
zin in. De ruimte is een beetje anders ingedeeld. We gaan gebruik 
maken van de consistorie én de pianokamer zodat er 16 zitplaatsen zijn 
op 1,5 m. afstand van elkaar. In de hal kunnen extra zitplaatsen worden 
gecreëerd. We  houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. 
Mondkapjes zijn verplicht bij rummikub en verkrijgbaar voor € 0,50.  
Uitgebreide regels voor bezoekers en vrijwilligers liggen ter inzage. 
Iedereen is welkom vanaf 10 uur tot 11.15 uur! 
 
 

 
Opgenomen en/of weer thuis uit het ziekenhuis. 
Hierbij vermelden wij de namen van de mensen, die in het ziekenhuis liggen of de afgelopen tijd weer thuis 
zijn gekomen uit het ziekenhuis. 
Weer thuis:   Mevr. H.J. Mink-Stegeman, Braakmansdijk 118, 7462 MH Rijssen 
    De heer P. Poortman, Irenelaan 5, 7462 GP Rijssen 
    Mevrouw J. Schulenburg, Zunaweg 4, 7467 PM Notter. 
Opgenomen:   Nico Boeving, Schippersstraat 11, 7468 GD Enter  - ZGT te Almelo 
 

 
 

 
Open de Open Hof 
 
Net voor de zomervakantie zijn we rond gegaan met flesjes 
water voor de jongeren van 12 tot 19 jaar. We hebben bijna  
100 flesjes rond gebracht om hun een goede vakantie toe  
te wensen en een hart onder de riem te steken tijdens deze  
Corona-tijd. De jongeren waren verrast en vonden het een  
leuke actie. 
 
Namens de werkgroep wensen wij iedereen  
een goede vakantie toe.  

 
.   
 
Voorlopig is dit de laatste nieuwsbrief, omdat wij hopen dat wij u voortaan weer van alle noodzakelijke 
informatie kunnen voorzien via de mededelingen op zondag, het kerkblad, de website. Mocht het nodig zijn, 
dan wordt weer een nieuwsbrief verzonden.  
We hopen dat er geen heropleving van het Corona virus zal komen, zodat de kerkdiensten geleidelijk weer 
normaal hervat kunnen worden. Voorlopig zult u zich, ook na de Startzondag, moeten aanmelden, maar 
dan via “Kerktijd”. Hierover krijgt u binnenkort per post de informatie toegestuurd.  
 
Onderstaande woorden van hoop van R. de Langeac willen we graag met u delen. 
 

“Door het geloof spreekt God, 
Door de hoop helpt God, 

Door de Liefde geeft God.” 
 
Hartelijke groet van Gerrit Pluimers, scriba kerkenraad Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof 
samen met de actiegroep van de nieuwsbrief: Willy Hebbink, Marjon Smelt, Sieb Terpstra en Astrid 
Gouma.  
 
Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op www.openhof-rijssen.nl 

 

http://www.openhof-rijssen.nl/

