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VERTROUWEN 

1. Het is niet moeilijk te ‘geloven’ 
in Gods leiding .  In Zijn raad,  
als het goede komt van Boven  
en het ons voorspoedig gaat. 
 

4. En als al die knappe koppen 
deze grote pandemie 
geen van allen kunnen stoppen, 
wie zal ons dan redden? Wie? 

2. Maar als er dan zorgen komen, 
ziekte en onzekerheid, 
wordt de rust ons afgenomen, 
zijn we ons vertrouwen kwijt… 
 

5. Laat je angst je niet benauwen. 
Bid tot God om hulp en raad! 
Want juist nu moet je vertrouwen 
dat God bóven alles staat! 

3. We zijn kwetsbaar, en ons kunnen 
blijkt opeens maar heel beperkt. 
Wetenschappers die niet weten 
en preventie die niet werkt… 
 

6. Er zijn ziekten, zorgen, vragen, 
Tóch zal ik niet bang zijn, want 
wat de toekomst ook mag brengen, 
Mij geleidt des Heeren hand!” 
 

Marita van Steensel- Kraamer 
13 maart 2020 

 

 
Beste Gemeenteleden, 
 
In deze bijzondere tijd is het niet mogelijk om  bijeenkomsten te houden in de Open Hof . 
Een groot gemis om o.a. de zondagsdienst niet mee te kunnen maken ook al om dat we de ontmoeting met 
elkaar moeten missen.  
De online diensten zijn in deze omstandigheden een goed alternatief en worden dan ook goed bekeken.  
De regering heeft onlangs versoepelingen voor onderlinge  bijeenkomsten vrijgegeven. Ook de landelijke 
kerkorganisatie de PKN geeft richtlijnen aan om in de komende tijd bijeenkomsten te houden.De 
kerkenraad is bezig om zich te beraden hoe wij de komende tijd omgaan met deze maatregelen. De 
uitkomst(en) hiervan zullen wij via de website en de nieuwsbrief aan u laten weten. 
 
Nico van Geenen  
Voorzitter kerkenraad Open Hof 



Afscheid 
Op zondag 31 mei, Pinksterochtend, zullen Johan Nijzink en Jennita Paalman afscheid nemen als 
kerkenraadslid.Johan was een aantal jaren jeugddiaken en Jennita was, nadat zij eerst wijk ouderling was, 
scriba van de kerkenraad. 
 
Pinksteren is het feest van geestkracht en vuurkracht en beiden hebben dat ingebracht op hun eigen wijze 
in hun werk als ambtsdrager; twee gewaardeerde ambtsdragers die nu afscheid nemen in een online 
viering.In deze dienst zullen wij hen bedanken voor hun jarenlange inzet en hen het goede wensen op hun 
levensweg en als gemeentelid. 
 
Het zal een vreemde ervaring zijn om niet in een volle kerk afscheid te nemen, maar de omstandigheden 
maken dat dat niet kan.Er zal een kleine afvaardiging van de kerkenraad in de dienst aanwezig zijn en 
Janneke Klein Leetink en Lianne ten Brinke zullen samen met Piet van Blanken ons voorgaan in de zang. 
 
Wij wensen Johan en Jennita en ons allen een gezegende Pinksterviering toe. 
 
 

 

Deel je vakantiegeld 2020 
In deze tijden waar veel anders dan anders is, zelfs het feit of 
het vakantiegeld wel uitbetaald zal worden, willen we toch 
onze ”deel je vakantiegeld” actie houden. Krijgt u volgende 
week wel uw vakantiegeld, dan willen wij  als diaconie van de  

Open Hof vragen om een klein deel van dit geld af te staan voor de minima onder ons.Als diaconie zorgen 
wij voor een rugtas met spullen om ook kinderen die het minder goed hebben, toch een fijn vakantiegevoel 
te geven.Doet u ook mee? U kunt uw gift overmaken op de bankrekening van de diaconie 

NL81 RABO 0347 3735 42 o.v.v: Deel je vakantiegeld 2020 
Deze actie loopt tot 15 juni 2020. 
 
Spaarzegels 
Omdat moeilijk te voorspellen is hoe het recreatief zwemmen vormgegeven kan worden gaat de   
supermarktabonnementenactie van AH en Coop dit jaar niet door.Wij willen iedereen die al zegels 
gespaard heeft hartelijk danken voor de genomen moeite!. Diaconie Open Hof 
 
Zorg voor elkaar 
De ouderlingen en diakenen doen hun best om iedereen de aandacht te geven die hij/zij verdient. Als u 
toch vindt dat u te weinig hoort, of graag vaker telefonisch contact wilt, neemt u dan contact met ons op? 
Ria Smeijers, tel. 0548-545915 coördineert de verzoeken om frequenter telefonisch contact en zorgt voor 
een vrijwilliger die u gaat bellen. U mag uw ouderling altijd bellen.  
 
De namen en adressen van de gemeenteleden die opgenomen of weer thuis zijn uit het ziekenhuis vindt u 
in het kerkblad dat 2 juni uitkomt. In deze week na Pinksteren wordt het kerkblad weer bij u bezorgd. 
 

Hieronder een stukje van een jongere die mee heeft gedaan met de paaschallenge. 
Op 2e paasdag heb ik en meer mensen mee gedaan aan de paaschallenge. Meerdere gezinnen 
deden aan deze challenge mee. Deze challenge bestond uit allemaal opdrachten en tussen door 
ook het paasverhaal. Dit alles deden we via zoom en whatsapp. 1 van de opdrachten was dat we 
met paaseieren een leuke tekst voor de deur van de buren moesten maken. Daar moesten we 
dan een foto van maken en die door appen het gezin dat dat het mooist gedaan had won. Dit alles 
vond ik erg leuk en ik zou het zeker volgend jaar nog een keer willen doen. JarnickAgteresch 
 
Houd moed 

Heb lief! 

 

Jennita Paalman en Gerrit Pluimers, scriba’s 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/

