
januari 2019<< >>> 43e jaargang no 1 Gereformeerde Kerk Rijsoord 

1 

Inhoudsopgave 

 
Inhoudsopgave . . . . . . . . . . 1 

Erediensten . . . . . . . . . . 2 

Bij de diensten, zieken(t)huis, in plaats van kaarten . . . 3 

Collectes, Thuisavondmaal, Zoekend naar licht. . . . . 4,5 

ZWOE, Fotowedstrijd, Nagedachtenis Mevr.v.Oorschot . . . 6,7 

Kerkelijke stand, verjaardagen, Bijbelleesrooster . . . . 8,9 

Bedankje, PCOB, inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+ . . 10 

Lunchcafé de Fontein, Nel de Gelderdienst . . . . . 11 

VVB, Actie Kerkbalans, CMV Passage, Gebedsweek voor de Eenheid 12,13 

Periodieke giften, Sirkelslag, Deurcollecte januari, Giften diaconie 14,15 

Brieven uit Rwanda, Kerstgroet Classispredikant . . . . 16,17 

Impressie Classicale vergadering, Breepleinkerk . . . . 18,19 

Zondagavondzang en Nieuwjaarsconcert Bethelkerk, Filmhuis . 20,21 

(Concert)agenda . . . . . . . . . 22 

Stencilen:  
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Van de redactie 
 

Als u dit leest ligt het jaar 2018 weer bijna achter ons. Een jaar waarin voor velen 

van ons momenten van diepe vreugde en dankbaarheid lagen, voor anderen momen-

ten van diep verdriet omdat ze een geliefde moesten loslaten.  

Het nieuwe jaar 2019 ligt voor ons. Een jaar waarin we weer als gemeente mogen 

samenkomen. Wat is het fijn dat we elkaar in vrede en vrijheid weer iedere zondag, 

als één grote familie, mogen ontmoeten. Voor het nieuwe jaar zijn al weer veel ac-

tiviteiten in voorbereiding. Er komt weer een mooie Nel de Gelder dienst, er zijn 

twee! orgelconcerten in voorbereiding en de datum voor een open middag van onze 

kerk, compleet met een fotowedstrijd, is ook al vastgesteld.  

In de omgeving zijn ook concerten en samenzangavonden te bezoeken. Over dit alles 

leest u in dit nummer van Rijsoord aan ‘t Woord.  
 

We wensen u een gelukkig en gezond 2019 toe!!    
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Erediensten 

 

Zondag 6 januari 2019 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : C.J. op den Brouw en N. Pikhaar 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk 

 

Zondag 13 januari 2019—CHURCH4YOU 

09.30 uur : Ds. J.W. Stam, Barendrecht 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk 

 

Zondag 20 januari 2019—Viering Heilig Avondmaal 

09.10 uur Zingen van Opwekkingsliedderen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W.C. Barnard-Lieve 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk 

 

Zondag 27 januari 2019 - JEUGDDIENST 

09.30 uur : Rob Favier 

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.A. Alblas  

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair Werk 
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Zieken(t)huis 
Op het moment van schrijven verblijft mw. A. Heester-Florijn voor observatie in het 
ziekenhuis. Mw. W. Lodder-Bestenbreurtje mocht weer thuiskomen. Wij wensen onze 
zieken thuis of in het ziekenhuis moed en vertrouwen toe en bidden om kracht voor 
de families om hen heen.  

ds. G.H. Offringa 

Bij de diensten 
 
In de Adventstijd, in december 2018, begonnen we al met het lezen uit het evangelie 
naar Lucas. De traditionele kern van het Kerstfeest wordt gevormd door de geboorte-
geschiedenis van Jezus uit Lucas 2. In het nieuwe jaar lezen we verder uit Lucas. 
 
Op zondagmorgen 6 januari 2019 ontmoeten wij elkaar voor de eerste kerkdienst van 
het nieuwe jaar. Rondom deze dienst is er gelegenheid om elkaar geluk en zegen toe 
te wensen. 
 
Op zondag 13 januari ontvangen wij ds. W.J. Stam uit Barendrecht als onze voorgan-
ger. 
 
Op zondag 20 januari vieren wij het heilig Avondmaal. De Heer nodigt ons aan zijn 
maaltijd, om brood en wijn te delen, om deel te nemen aan zijn tijdeloze feest. Op 
deze zondag lezen we uit Johannes 2, over het eerste wonder van Jezus op de brui-
loft te Kana.  
 
Op zondag 27 januari is er een Jeugddienst met Rob Favier. We hebben hem gevraagd 
om iets te doen met het thema van de groene en duurzame economie. In de kerk 
denken we dan aan rentmeesterschap en heelheid van de schepping. Rob zal deze 
boodschap weer op zijn eigen muzikale manier vertolken: speels en humoristisch, 
maar ook altijd met een stevige bodem.  
 
Wensen wij elkaar in dit nieuwe kalenderjaar gezegende en inspirerende diensten 
toe! 
 

ds. Herman Offringa 

In plaats van kaarten 
 
Aan het einde van het jaar ontvang ik van familie en vrienden én van vele gemeentele-
den, prachtige Kerst- en Nieuwjaarskaarten met daarop de goede wensen voor het pri-
véleven en voor het kerkenwerk.  
 
Door mijn huwelijk in oktober deel ik deze post nu ook met Evelien. Uit haar kring van 
familie en kennissen ontvangen we post en ook attenties. De kaarten hebben we weer 
aan elkaar geregen en als een feestelijke slinger in de kamer gehangen: alle zegen komt 
van boven! Vanaf deze plaats willen wij de lezers van dit kerkblad hartelijk danken voor 
al hun Kerst- en Nieuwjaarswensen en u ook van onze kant geluk en zegen toewensen in 
het nieuwe jaar: Ga met God en Hij zal met u zijn! 
 

ds. Herman Offringa 
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Opbrengst Collectes 
 
 
25-11-2018 Kerk € 187,11 
 Onderhoud gebouwen € 149,50 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €  69,30 
 
02-12-2018 Diaconie € 188,00 
 Onderhoud gebouwen € 147,35 
 Eigen jeugd €  64,55 
 
09-12-2018 Pastoraat Protestantse Kerk € 107,50 
 Onderhoud gebouwen €  94,05 
 Eigen jeugd €  43,90 
 
16-12-2018 Diaconie € 124,15 
 Onderhoud gebouwen €  93,70 
 Eigen jeugd €  50,80 
 
   
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

 

Avondmaalscollecte 20 januari 2019 
 

De avondmaalscollecte van 20 januari 2019 is bestemd voor Victory4All. 

 

Veel kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven in verschrikkelijk armoedige si-

tuaties. Ze hebben te maken met honger, ziekten, geweld, prostitutie, slechte woonom-

standigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. Veel 

kinderen lijden aan (de gevolgen van) HIV/Aids. 

 

Victory4All heeft verschillende projecten in Jeffrey’s Bay en Humansdorp die deze kin-
deren goed onderwijs en begeleiding bieden. Dit geeft hun hoop op een toekomst zonder 

armoede en ellende. 

Dit met de Bijbel, Gods woord als leidraad. 

Naast deze projecten wordt er o.a. ook pleegzorg, Bijbelstudies, huiswerkbegeleiding en 

skills training aangeboden. Ook de ouders van de kinderen wordt waar mogelijk hulp ge-

boden. 

Voor meer informatie over Victory4All kunt u kijken op de website: www.victory4all.nl 

Wij hopen op uw ruimhartige gaven. 

 

Uw diaconie 

http://www.victory4all.nl
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Thuisavondmaal—maar dan anders…. 
 

Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om bij u thuis Avondmaal te vieren als u zelf 

niet meer in de gelegenheid bent naar de kerk te komen. Inmiddels is gebleken dat 

het tijdstip van 09.30 uur voor sommigen van u te vroeg is. Daarom is nu de mogelijk-

heid om het Thuisavondmaal op zondagmiddag te vieren, in de kerkzaal.  

U wordt dan thuis opgehaald en samen met één of twee ouderlingen wordt, terwijl de 

dienst van de ochtend op de laptop wordt herhaald, met enkele gemeenteleden die 

dat wensen het Avondmaal gevierd.  

Zou u het ook fijn vinden om op deze  manier Avondmaal te vieren? Meldt u zich dan 

bij Marrie de Koning of uw pastoraal werker.  

Zoekend naar licht hier in het duister (Lied 1005) 

Zoekend naar licht hier in het duister,  

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen,  

schijn door het duister. 

Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de Vredevorst. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister 

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis 

Contact met de predikant 
Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 

te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt 

bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur 

maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond 

kan ook, tussen 19.00-19.30 uur . Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over 

pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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ZWOE : Afscheid en oproep 
 

Na het fijne bezoek van de Rwandese delegatie aan Nederland en de feestdagen van 

de afgelopen maand pakken we allemaal de draad van het normale leven weer op. 

Daar horen voor vele lezers van dit blad ook de kerkelijke activiteiten bij. Er is zoveel 

werk te verrichten op dit terrein, zoveel te doen in Gods wijngaard. Bovendien blijf je 

in contact met medegelovigen, wat een saamhorigheidsgevoel geeft en ook veel ge-

zelligheid. We moeten echter niet alleen in ons eigen kringetje actief zijn, maar voor-

al ook naar buiten treden.  

 

Als ZWOE-groep proberen we hier invulling aan te geven. Dit valt niet mee. Graag zou 

de groep wat versterking krijgen van iemand (of van meerdere personen) met wat 

frisse ideeën, temeer daar een groepslid ons gaat verlaten. Greet Lodder gaat na ja-

ren lid van onze groep te zijn geweest nu meer van haar rust genieten. U moet weten 

dat zij aanvankelijk toegezegd had voor een jaartje mee te doen, maar het zijn er 

veel meer geworden. Hoeveel dat weten we zo gauw niet. We zijn blij dat zij haar 

gaven ook in de ZWOE heeft mogen gebruiken, waar we heel dankbaar voor zijn.  

 

Het zou fijn als iemand de vacature zou willen opvullen. Voor toetreding tot deze ker-

kelijke werkgroep bestaat geen wachtlijst, dus schroom niet om u aan te melden bij 

Janny Zijderveld, Wim IJsselstein, Willem Otte of ondergetekende.  

Wie, o wie voelt zich geroepen om lid te worden van de groep met als verklaring van 

de letters: Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie? 

Een terrein wat ons als gelovigen allemaal moet aanspreken.  

 

Namens de ZWOE, Wilma Barnard 

25 mei 2019—De Kerk…. een open deur 
 

Fotowedstrijd: Rijsoord…...anders bekeken 

 
De voorbereidingen voor de jaarlijkse open middag van onze 

kerk zijn al in volle gang. Na de bakwedstrijd van 2018 organise-

ren we in 2019 een heuse fotowedstrijd. 

Wie maakt de origineelste foto van ons prachtige dorp??? Er is 

een mooie prijs mee te winnen. Dus: ga erop uit!!! Kijk om u 

heen en maak een mooie foto! 

 

Verdere gegevens volgen nog 

 

     We wensen u veel succes!! 

 

 Commissie Gemeenteopbouw-en Toerusting 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters 
 
(in de periode van 24 november 2018 t/m 21 december 2018) 
  
Via de Rabobank voor de dankstondcollecte € 100,00 
Via mw. N. van Duijn-Brauckman  wijkgeld Elisabeth    €  60,00 
Via mw. M.J. Bode-Blaak voor de koffie    €  10,00 
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer voor reparatie dak    €  20,00 
Via dhr. W. Belder voor RATW    €  10,00
  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Wij gedenken 
 
Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Cocky van Oorschot-Dubbeldam. Zij 
overleed op dinsdag 27 november 2018 op de leeftijd van 87 jaar.  
 
Op maandagmorgen 3 december waren wij met familie en vrienden in de Opstandings-
kerk samengekomen om te danken voor haar leven.  
 
In 2014 had Cock voor een dienst als deze al aantekeningen gemaakt, notities opgete-
kend in dat mooie, gelijkmatige handschrift van haar. In samenspraak met de familie 
maakten we een keuze uit de mooie teksten en liederen.  
Kleindochter Iris ontstak het licht van de Paaskaars. Dochter Nelleke deelde met ons 
enkele herinneringen aan haar moeder.  
 
Cock van Oorschot was altijd bezig. In haar jonge jaren hielp ze graag mee in de 
groentezaak van haar ouders in Barendrecht. Na haar huwelijk en de verhuizing naar 
Rijsoord deed zij alle werk in-en-om het huis aan de Pruimendijk. Ook de opvoeding 
van de  kinderen kwam deels op haar schouders neer: zij was een lieve moeder. Ze 
hield van tuinieren, handwerken en kalligraferen. Zondagse kerkgang hoorde er bij en 
zij onderhield daar vele vriendschappelijke contacten. Het geloof speelde een belang-
rijke rol in haar leven. Tijdens de dankdienst las schoondochter Anina met ons uit 
Mattheüs 7, over het huis op de rots, over het geloof als een kracht, als een vast ver-
trouwen, van dag tot dag. Dit vertrouwen maakte haar weerbaar: hoe kostbaar is het 
te mogen geloven dat er iemand is die hoort, die je bijstaat in je moeite, je pijn en 
zorgen, dat er iemand is die op je wacht. Dat geloof deelde zij met haar man Piet. Zij 
trouwden op 3 december 1958. Uitgerekend op die datum, 60 jaar later, werd zij nu 
begraven. Ook de trouwtekst hebben we gelezen:  

 
In vrede ga ik naar bed, vredig slaap ik in; alleen U, Heer, geeft 
mij rust en veiligheid, uit Psalm 4.  
 
In dat geloof mocht zij heengaan.  
 
Wij bidden om troost voor haar man en kinderen, kleinkinderen 
en verdere familie. De nagedachtenis aan Cock van Oorschot zij 
hen en zij ons tot zegen.   
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Kerkelijke stand 

 
Op 6 december jl. is overleden 

Ryanne Maaskant op de leeftijd van 57 

jaar.  

 

Het afscheid heeft plaatsgevonden op 12 

december.  

Ryanne woonde in Heinenoord.  

Kerkelijk Bureau 
 

Voor het opnemen van attestaties enzo-

voorts, kunt u terecht bij:  

 

H. D.W. Alblas 

Mauritshoek 22 

2988 EA Ridderkerk 

tel.: 0180 423566 

e-mail: hdwalblas@zonnet.nl 

 

Verjaardagen  

JANUARI 
 
1 januari1936 
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal 
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord        
 
2 januari 1940 
Mevrouw J. van der Burg- de Waard 
Boksdoornstraat 132 
2982 BD  Ridderkerk 
 
4 januari 1930 
De heer K. Klootwijk   
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord 
 
6 januari 1940 
Mevrouw K. Pijnacker 
Mauritsweg 88 
2988 AM  Rijsoord 
 
7 januari 1942 
Mevrouw I.B. v.d. Burg-Kooijman 
Rijksstraatweg 223 
2988 BE  Rijsoord 
 
27 januari 1942 
Mevrouw  M.L. de Gelder 
Mauritshoek 19 
2988 EA  Rijsoord 
 

 
Van harte gefeliciteerd!!!! 
 

 

 

Bidden….. 
 
Ik kan niet bidden met dezelfde woorden, waarmee ik met de bakker praat, 

hoewel ik weet dat HIJ het kleinste, meest hulpeloze woord verstaat, 

ik wil Hem zien in alle dingen, en niet alleen wanneer ik bid, 

maar ook wanneer ik sta te zingen 

of achter mijn piano zit….. 
 

Toon Hermans 

 

 

MAKOR Reizen is verhuisd! 

 Op de advertentie aan de binnenzijde van  

het voorblad staat het oude adres van  

Makor Reizen. 

Tegenwoordig kunt u hen vinden op: 

Valkenierstraat 12,  

2984 AZ Ridderkerk  

0180-429394   



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

9 

NBG Bijbelleesrooster januari 

 
 

 

dinsdag 1 januari Psalm 75 
Lof aan God! 

woensdag 2 januari Openbaring 19:11-21 Nachtmerrie? 

donderdag 3 januari Openbaring 20:1-10 Zielsgelukkig of doodongelukkig 

vrijdag 4 januari Openbaring 20:11-15 Dodenherdenking 

zaterdag 5 januari Openbaring 21:1-8 Bevrijdingsdag 

zondag 6 januari Openbaring 21:9-27 Een nieuw Jeruzalem 

maandag 7 januari Openbaring 22:1-11 Heldere belofte 

dinsdag 8 januari Openbaring 22:12-21 Spoed 

woensdag 9 januari Lucas 2:22-35 Teken van vrede - voor wie het ziet 

donderdag 10 januari Lucas 2:36-40 Profetes in actie 

vrijdag 11 januari Lucas 2:41-52 Thuis 

zaterdag 12 januari Lucas 3:1-14 Een roepende in de woestijn 

zondag 13 januari Lucas 3:15-22(38) Aankondiging van de vuurdoop 

maandag 14 januari Jesaja 40:1-11 Troost 

dinsdag 15 januari Jesaja 40:12-20 Niemand is als God 

woensdag 16 januari Jesaja 40:21-31 Leer van de schepping 

donderdag 17 januari Ester 1:1-12 Dank je feestelijk 

vrijdag 18 januari Ester 1:13-22 Mannentaal 

zaterdag 19 januari Ester 2:1-11 Miss-verkiezing 

zondag 20 januari Ester 2:12-18 Schoonheidsprijs 

maandag 21 januari Ester 2:19-23 Aanslag mislukt 

dinsdag 22 januari Psalm 26 Schone handen 

woensdag 23 januari Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 

donderdag 24 januari Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 

vrijdag 25 januari Lucas 4:31-37 Het Woord verwondert 

zaterdag 26 januari Lucas 4:38-44 Het Woord geneest 

zondag 27 januari Ester 3:1-11 Haman gooit hoge ogen 

maandag 28 januari Ester 3:12-15 Ongeluksgetal 

dinsdag 29 januari Ester 4:1-8 Verscheurd door verdriet 

woensdag 30 januari Ester 4:9-17 Help! 

donderdag 31 januari 
Ester 5:1-14 

Uitnodiging 

vrijdag 1 februari Ester 6:1-14 Zelfoverschatting 
zaterdag 2 februari Ester 7:1-8:2 De rollen omgekeerd 
zondag 3 februari Psalm 82 Rechtspraak 
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PCOB 
 
Woensdag 30 januari 2019 houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)  
weer haar maandelijkse bijeenkomst.  
 
De vrijwilligers worden in deze bijeenkomst in het zonnetje gezet.  
 
De heer J. Reijmerink uit Ridderkerk zal na de pauze de bezoekers een foto quiz over 
Ridderkerk voorleggen. 
 
Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in 
de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte 
welkom.  
 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660. 
 
 

BEDANKT 
 
Bedankt voor de vele felicitaties die 
wij hebben ontvangen voor ons  
vijftigjarig huwelijksjubileum. 
 
Wij wensen ieder een goed 2019!! 
 
Janny en Cor Bakker 

Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/jij bent van harte welkom voor 
een praatje, 

glaasje, spelletje, kortom voor de 
gezelligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond. 

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur 

tot ongeveer 23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 

Tot ziens op vrijdag 11 januari 
2019 

 
Een goede gelegenheid om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen! 

 
Achter de bar staan dan 

Bas en Jan 
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Moed betekent angst voelen  

en toch je hart volgen 

 

 

Lunchcafé de Fontein 
 

Gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein?  

 

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt: 

Donderdag 17 januari  (opgeven tot uiterlijk 10 januari) 

Donderdag 7 februari  (opgeven tot uiterlijk 31 januari) 

 

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel 

gedekt wordt. Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom! 

 

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-. 

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208) 

 

Hartelijke groet, Marrie en Ria 

10 februari 2019 Nel de Gelderdienst aanvang 19.00 uur 
 
Programma ‘Gevoelige snaren en zinvolle woorden’ 
 
 
Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bij-
zonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de 
nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat 
haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt. 
 
De keuze is het komende jaar gevallen op het programma  
 

‘Gevoelige snaren en zinvolle woorden’  
 

door Ds. Evert van der Veen en Harold Kooij op de piano, een subtiele samenhang van 
inhoudsrijke woorden en verstilde muziek. Het thema is “Vertrouwen”. 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor dit programma wat gehouden wordt op zondag  
10 februari 2019 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord, aanvang 19.00 
uur. Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te praten.  
 
De toegang is vrij. 
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Vaste Vrijwillige Bijdrage  
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2019”, of 
“VVB 2018” als het nog op het oude jaar betrekking heeft.  
 
In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door 
naar de maand februari (dit in verband met de actie kerkbalans 2019).  
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of 
RSIN) is 002633644. 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
 

 
GEEF VOOR JE KERK                       

Het thema van de actie kerkbalans. 
 
Binnenkort wordt de bekende enveloppe weer bij u thuis bezorgd.  
 
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage 
die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de gebou-
wen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de kosten 
van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerk-
deuren open te houden.  
 
Dit jaar is het dak van de kerk aan vernieuwing toe. Een bedrag van € 4660,00 konden wij 
al reserveren, offertes zijn aangevraagd.  
 
De begroting sluit ook dit jaar met een tekort. Maar wat zou het geweldig zijn als we met 
elkaar dit tekort tot een minimum kunnen beperken door de jaarlijkse bijdrage te verho-
gen! Want ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren. Met de hulp van veel 
vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.  
 

 
Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet. U 
kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal medewer-
ker. Hartelijk dank.  
 

Mogen wij weer op u rekenen? 
 

Het College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkbalans.nl/
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C.M.V. Passage. 
 
15 januari is het weer Passage-avond. We beginnen 
als altijd de avond om 19.45 uur in de Hoeksteen. 
Deze avond is uitgenodigd dhr. en mevr. Overvoor-
de uit Delft.  
 
Zij geven een presentatie met in de pauze dia's 
over de Poëzie-album, bij iedereen wel bekend 
van vroeger. Tegenwoordig heet het een vrien-
denboekje.  
 
Het verschil is dat in de vriendenboekjes het 
meest voorgedrukt staat en in de Poëzie-album 
alles in versjes of gedichtjes geschreven werd. En wat te denken van 
de prachtige plaatjes die daar bij geplakt werden. Wat was je als kind gelukkig als er 
ook glitterplaatjes bij waren. Na de pauze doen er verschillende leden mee met leuke 
vertelsels uit hun Poëzie-album. We hopen op een goede opkomst, ook niet-leden zijn 
welkom. 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Passage 
Pauly Bestebreurtje.  

 
GEBEDSWEEK   VOOR  DE  EENHEID 
 
In de week van 20-27 januari wordt wereldwijd gebeden voor de eenheid van de chris-
tenen.  
Ook in Ridderkerk willen kerken daarbij stilstaan. 
 
De werkgroep VOOR ( Vieren en Ontmoeten in Oecumenisch verband Ridderkerk) orga-
niseert daartoe dit jaar geen aparte viering , maar we zijn van harte uitgenodigd in de 
middagdienst van de Goede Herderkerk , Seringenstraat 1, op zondag 20 jan. a.s. om 
17 uur. 
 
Hierin zal aandacht besteed worden aan de start van de Gebedsweek. Ds. W.J.J. Koe-
lewijn uit Renkum zal daarin voorgaan. 
Hieraan voorafgaand  zijn we welkom vanaf 16 uur in de zaal van de Goede Herderkerk 
om elkaar, als gelovigen uit verschillende kerken en gemeenten te ontmoeten, onder 
genot van koffie of thee, waarna we om 17 uur de dienst met elkaar willen vieren. 
 
Enkele leden van de VOOR-werkgroep en de zanggroep rond het nieuwe liedboek zullen 
aan de dienst hun medewerking verlenen. 
 
We nodigen u van harte uit om deze viering bij te wonen. 
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Periodieke giften aan de kerk  
 
Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer 
naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeen-
komst tussen u en de kerk.  
Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren “Periodieke gift in 
geld” downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar 
voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen 
worden ondertekend.  
U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester. 
  
Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar ver-
zekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie 
voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 
ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt 
dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift 
beëindigd.  
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of 
RSIN) is 002633644. 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerk-
rentmeesters is u graag van dienst. 

Collecte op zondag 27 januari 2019 bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk 
 

Duizenden jongeren spelen Sirkelslag 
 
Op 1 februari 2019 gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan 
tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Pastoraat, 
waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland 
spelen.  
 
Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de 
hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn 
met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen 
meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het on-
derlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag Young, voor jongeren van 12 tot 16 
jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant- en klaar Sirkelslag programma voor kin-
deren van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag Kids, en voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, 
Sirkelslag School. 
 
 
Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw 
Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten 
de kerk. Deze collecte wordt van harte aanbevolen 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Deurcollecte in de maand januari 2019 – bestemd voor Missionairwerk 
 

De Bijbel dichterbij 
 
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In de seculiere Nederlandse 
context is het lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de 
Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen, soms op-
nieuw, enthousiast maken voor de Bijbel.  
 
Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld, lezen mensen bijbelverhalen met andere 
ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en 
plaatselijke initiatieven uit het hele land brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe 
je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken.  
 
Deze voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat andere gemeenten 
daarvan kunnen leren. Zo konden deelnemers aan het symposium ‘De Bijbel in Ne-
derland’, dat afgelopen december plaatsvond, in workshops kennismaken met ver-
schillende initiatieven en werkvormen rond bijbellezen.  
Tijdens dit symposium werd ook de gelijknamige essaybundel ‘De Bijbel in Neder-
land’ gepresenteerd, over het bijbelgebruik en de betekenis van bijbelverhalen in 
onze huidige tijd. 
 
De collecteopbrengst is bestemd om deze en vergelijkbare initiatieven verder te 
ontwikkelen, met als doel bijbelgebruik en bijbelbeleving in Nederland te bevorde-
ren. Helpt u mee? 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Giften Diaconie 
 
Via C.J. op den Brouw dagboekje                     € 10,00 
Via M. de Koning-Nugteren    dagboekje            € 10,00 
Via M. de Koning-Nugteren    dagboekje            € 10,00 
Via M. de Koning-Nugteren    dagboekje            € 10,00 
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk  dagboekje       € 10,00 
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk  dagboekje       € 10,00 
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk  dagboekje       € 10,00 
Via W.Barnard-Lieve dagboekje         € 10,00  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Met vriendelijke groet 
Kees Alblas penningmeester CvD 
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 Brieven uit Rwanda 

 

Remera Presbytery 

Kayonza Parish 

 

21 oktober 2018 

Lieve christenen van de gemeente Rijsoord, 

 

De gelovigen van de gemeente Kayonza zijn heel trots 

dat hun gemeentelid Immaculee Mukampuhwe gereed 

staat om uw gemeente te bezoeken. We groeten u heel 

hartelijk. Er staat in deze brief veel informatie over onze gemeente. 

Onze gemeente Kayonza heeft 25 ouderlingen en 25 diakenen die God dienen in 25 

groepen zoals gebedsgroepen, koren, aanbiddingsgroepen, groepen van pasgehuwden 

of jongeren. Alle gemeenteleden zijn toegewijd om het evangelie met elkaar te delen, 

in het bijzonder op zondag. 

Onze gemeente is bezig met de laatste werkzaamheden aan de winkel, al is hij al wel 

geopend. We zijn ook bezig onze kerk te verbouwen want hij wordt te klein en te oud. 

Ook het huis van onze pastor is aan vernieuwing toe, we moeten nog de keuken en het 

hek plaatsen. 

We zijn voorbereidingen aan het treffen voor het vieren van Kerstmis en de Jaarwisse-

ling. Eigenlijk zou het nu het regenseizoen moeten zijn maar we hebben in dit land 

bijna geen regen gehad, daarom hebben we niet zo’n goede oogst.  
We wensen u allemaal hele fijne Kerstdagen en een gelukkig 2019!  

Moge God u zegenen!! 

Kayonza Parish 

-0-0-0- 

Presbytery Remera 

Paroisse Runda 

 

22 oktober 2018 

 

Lieve Broeders en zusters in Christus, onze hartelijke groeten. Is er nog nieuws van 

onze vrienden uit Rijsoord? 

We zijn blij dat we onze nieuwtjes van de gemeente Runda kunnen delen met u door 

middel van de delegatie die in October naar Nederland komt. We groeten u. 

We zijn bezig met het bouwen van onze twee kerken (Runda en Sheri). In Runda zijn 

we bijna klaar maar in Sheri moeten we nog een strijd voeren want de politieke situa-

tie is niet zo heel positief in dit district. We hopen echt de deuren van de kerk in Sheri 

te kunnen openen zodat onze gelovigen in hun eigen kring iedere zondag kunnen bid-

den.  

Het regenseizoen is begonnen, het is een goed moment voor de christenen om in de 

tuin te werken en voor de kerk in het algemeen. We sluiten foto’s bij van de bouw van 
de kerk in Runda. We hopen de tempel in december te kunnen inwijden. Laten we 

voor elkaar bidden. Op 9 december zullen we het feest van de inhuldiging vieren.  

Dat God ons allen zegene. 

Namens de gemeente Runda 

Pasteur Madeleine Mukamanzi 
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Kerstgroet 
 
 
 Het Woord is vlees geworden… (Johannes 1) 

 
 In een oud kerstgedicht staan de regels  

   ‘kinderen komen naar uw kribje kijken  
    En vinden U wel op hun kleine broertje lijken.’  
    

   Op het hoge feest van Christus’ geboorte worden we 
   daarbij bepaald: God is in onze huid gekropen.  
   Hij werd een van ons.  

 
Althans, zo toegespitst schrijft Johannes het in zijn evangelie. 
Bij hem ontbreken de berichten over de engelen en de herders. Over de wijzen uit het 
oosten wordt niets vernomen. Johannes begint in een andere toonsoort. Heel gecon-
centreerd schrijft hij: het Woord is vlees geworden, is mens van vlees en bloed gewor-
den.  
 
Als je daarover nadenkt is het duizelingwekkend. Het Woord dat bij God is en zelf God 
is, is naar ons uitgegaan. Het Woord is zelfs vlees geworden. In de bijbel is dat een 
aanduiding voor vergankelijkheid en broosheid. ‘Alle vlees is als gras’ zegt de profeet 
Jesaja over de machthebbers van zijn dagen; ‘het gras verdort en de bloem valt af’. 
Hoe imposant en succesvol ook, je blijft vlees. Nu, dat is God geworden.  

 
Wij vieren de geboorte van Jezus als een heilsfeit. Kerst is een uitbundig feest van 
licht en vrolijkheid. Waarom eigenlijk? Omdat – zo laat Johannes zien - Kerst het feest 
is van Gods betrokkenheid. God wil niet zonder ons God zijn. Hij laat deze wereld, Hij 
laat ons niet los. In Bethlehem ligt een klein, kwetsbaar kind in de kribbe.  

 
Dietrich Bonhoeffer, die in april 1945 op bevel van Hitler werd terechtgesteld, zei het 
zo: ‘In Jezus Christus is de werkelijkheid van God binnengegaan in deze wereld. In de 
naam Jezus Christus zijn God en wereld besloten.’ Dat het Woord vlees is geworden 
betekent dat God echt ingaat in ons bestaan. Hij gaat binnen in onze echte wereld, 
waarin zoveel goeds te vinden is maar ook zo veel kwaad rondgaat en angst regeert. 
Hij gaat binnen in mijn concrete bestaan van verwachting en blijdschap en van tranen 
en bitterheid, zonden en wonden. 

 
Soms lijkt het erop alsof Kerst het feest is waarin we met elkaar hebben afgesproken 
om de werkelijkheid een paar dagen buiten de deur te houden. Met de gordijnen 
dicht. Om daarna hardhandig te worden geconfronteerd met wat onopgelost bleef en 
pijn doet; de ‘realiteit’.  

  
Maar dat is niet nodig zegt het Evangelie. Met Kerst is de werkelijkheid van God in de-
ze wereld binnengegaan. Christus treedt ons leven binnen en nu, nu zal ik nooit meer 
eenzaam zijn.  
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. 
Aan dat Goede Nieuws mogen wij ons hart ophalen. Gloria zingen. Verheugt u!  
 
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en heil en zegen voor het nieuwe jaar. 

 
ds. Gerrit van Meijeren, classispredikant Zuid-Holland Zuid 

E-mail: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl  

mailto:g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl
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Korte impressie classicale vergadering Zuid-Holland Zuid  

van 20 november 2018 
 

 

In de ring staat de ontmoeting centraal 

Wat is dat: ‘een ring’? 
Daarover sprak de classisvergadering van 20 november. 

De classispredikant van onze classis Zuid-Holland Zuid, ds. Gerrit van Meijeren gaf 

hierover uitleg.  

Een classisvergadering is na 1 mei 2018 vooral een bestuurlijke vergadering geworden. 

Maar vanuit het land is duidelijk aangegeven dat men de ontmoeting in de oude clas-

ses heel belangrijk vond en wilde behouden. Dat gebeurt nu in ringen, daar ontmoeten 

en inspireren gemeenteleden en kerkenraadsleden elkaar. De oude classis Delft, heet 

nu de ring Delft. En de oude classis Alblasserdam heet nu de ring Alblasserdam. Enzo-

voort. Binnen de ringen houden de gemeenteleden en kerkenraadsleden contact met 

elkaar. Ze praten over bepaalde onderwerpen en ontdekken wat ze van elkaar kunnen 

leren en hoe ze elkaar kunnen inspireren. 

 

Nog niet overal zijn ringbijeenkomsten geweest, want nog niet overal is duidelijk wie 

die ringen gaat organiseren en hoe dat moet. Hoe kunnen de classisafgevaardigden 

daarbij helpen? 

Daarover ging het gesprek in de vergadering. 

Belangrijk is om een gespreksonderwerp te kiezen dat van belang is voor de ring en 

daarvoor eventueel een goede spreker bij uitnodigen. Bijvoorbeeld: Wat kunnen we 

van elkaar leren als we ook kerk voor de buurt willen zijn? Wat hebben we er eigenlijk 

aan dat 400 jaar geleden de eerste synode is gehouden? Hoe aansprekend kunnen we 

zijn voor de ‘Tussengeneratie’? Allemaal onderwerpen waar we niet zomaar een ant-
woord op hebben. Maar pratend met elkaar, kunnen we elkaar inspireren. 

 
Het homohuwelijk 

Onze synodeafgevaardigden vertelden ons over de laatste synodevergadering. Een be-

langrijk agendapunt werd ons uitgelegd. Volgens de kerkorde kan een homohuwelijk 

worden gezegend, maar een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt ingezegend. 

Is dat discriminatie? Daarover ging de discussie in de synode. Om de kerkorde te wijzi-

gen, moeten alle plaatselijke gemeenten zich hierover uitspreken. Maar de synode 

was bang dat dit zou leiden tot verscherping van de standpunten. Een verscherping die 

de ruimte in gemeenten voor een goed gesprek over gender, seksualiteit en huwelijk 

belemmert. Dus blijft de tekst ongewijzigd. Dit besluit heeft in de praktijk nauwelijks 

gevolgen. Gemeenten zijn al vrij om te kiezen voor zegenen van relaties. Aan die keu-

ze is geen waardeoordeel verbonden, aldus onze afgevaardigden. In de kerk van Chris-

tus is iedereen van harte welkom en mag zich veilig voelen. We zijn allemaal geroe-

pen om elkaar in liefde te aanvaarden. De kerkorde geeft geen waardeoordeel over de 

seksuele geaardheid van haar leden en ook niet over de persoonlijke keuze van een 

levensverbintenis. 
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Communicatie en website 

Een paar classisafgevaardigden hebben nagedacht over de opzet van een website van 

de classis en een Nieuwsbrief voor de gemeenten. Er is goede hoop dat, met onder-

steuning van het Dienstencentrum, in januari een website in de lucht komt en de ge-

meenten een classicale Nieuwsbrief gaan krijgen. De website is ook van belang voor 

het behouden van de ANBI-status van onze kerk. De jaarrekening en de begroting moe-

ten daarop worden gepubliceerd. 

Over andere vormen van communicatie wordt nog nagedacht. De scriba roept de afge-

vaardigden op om de mailadressen van de kerkbodes in de ringen aan hem door te ge-

ven. 

 
Afgevaardigden naar de classicale vergadering 2019 

Niet meer alle kerkenraden zijn vertegenwoordigd in de nieuwe classis. De 211 ker-

kenraden vaardigen 24 leden af naar de classisvergadering. En ook treden elk jaar le-

den af en de kerkenraden in een bepaald gebied (cluster) worden opgeroepen met 

voordrachten te komen voor een bepaald ambt. Voor vijf vacatures in 2019 waren vijf 

voordrachten. Deze leden zijn door de classis benoemd. Voor de vacature van een pre-

dikant in de cluster Alblasserdam waren twee voordrachten. De kerkenraden in die 

cluster hebben de gelegenheid gekregen hun stem uit te brengen op één van de twee. 

Het breed moderamen zal de ingestuurde stembiljetten op 3 december beoordelen en 

bekend maken welke predikant is gekozen (is inmiddels gebeurd). 

 

Financiële Commissie 

De classis heeft ook een financiële commissie. Maar niet alle oude classes hebben hun 

jaarrekeningen en begrotingen al ingeleverd. Dat werkt natuurlijk erg vertragend. 

Maar ondanks dat kon de classis toch de voorgestelde begroting voor 2019 goedkeuren. 

 

BREEPLEINKERK ROTTERDAM 
 

GOEDE DOELEN CONCERT—6 januari 2019 17.00—18.30 uur 

 

Op 6 januari kunt u genieten van een concert waarvan de opbrengst bestemd is voor KWF 

Kankerbestrijding.  

Medewerking verleent het koor “Inspire2liveChoir’ o.l.v. Peter Overduin.  
Organist is Martin Mans.  

 

ZINGEN MAAKT BLIJ  

 

Op 13 januari om 17.00 uur kunt u weer genieten van samenzang. 

Medewerking verleent dan “The Martin Mans Formation” o.l.v. Martin Mans. 
Het orgel is in vertrouwde handen bij Wim de Penning 

Piano: Wim en Martin  

 

Korte meditatie door Ds. Robert-Jan van Amstel 
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Zondagavondzang in de Bethelkerk 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht wenst u allen een gezegend, gelukkig en gezond 
Nieuwjaar toe. Ook in dit nieuwe jaar willen we de Lofzang gaande houden.  
 
Wij nodigen u hierbij uit om met ons voor de 355ste  keer de zondagavondzang te ko-
men zingen op zondag 20 januari as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdam-
seweg 73 te Zwijndrecht.  
Na een drukke maand vol licht willen wij in deze zangavond zingend de vraag beant-
woorden waarom Christus eigenlijk naar ons toegekomen is. We doen dat met het zin-
gen van vele, vooral bekende, liederen. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en 
samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.  
We openen deze zondagavondzang met het lied: ‘Prijst de HEER met blijde galmen’, 
en ‘God enkel licht’. Ook zingen we ‘Vaste rots van mijn behoud’. Dit lied is door u 
aangevraagd  en ‘k Ben reizend naar die stad’. Het koor zingt o.a. de liederen: 
‘Heerlijk is uw naam’, en ‘Jacob’s ladder’. We sluiten de avond af met het lied: ‘Heer 
geeft ons de kracht’.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 

Nieuwjaarsconcert in de Bethelkerk te Zwijndrecht 

 
Noortje van Middelkoop en André van Vliet in concert. 

 

 

Op zaterdag 5 januari 2019 wordt er een nieuwjaarsconcert georgani-

seerd in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  

Dit voornamelijk instrumentale concert wordt gegeven door twee bekende musici, name-

lijk Noortje van Middelkoop, panfluit en André van Vliet, orgel.  

Beide musici zijn met grote regelmaat op tv te bewonderen en spelen bij vele concerten 

in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn ze ook te beluisteren op vele cd’s .  
Zij treden op 5 januari zowel gezamenlijk als solistisch op. Zo zal André van Vliet diverse 

orgelsolo’s en improvisaties ten gehore brengen.  
 

Daarnaast is er ook tijd ingepland voor samenzang, zodat vele muziekliefhebbers met uit-

eenlopende interesses allen aan hun trekken komen. Bij het ter pers gaan van dit bericht 

is het exacte programma nog niet bekend, maar er zullen bekende liederen klinken uit 

diverse Christelijke liedbundels, maar ook melodieën uit film- en musicalwereld.  

 

Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. In de pauze kunt u 

in het Atrium van de kerk, cd’s van beide musici kopen en is er gelegenheid, om onder 
het genot van een drankje, Noortje en André te ontmoeten en elkaar een goed Nieuwjaar 

te wensen.  

Wanneer u de toegangskaarten vooraf reserveert kosten deze slechts € 7,= .Dat kan tele-

fonisch of door een WhatsApp of SMS te sturen met uw naam en het aantal kaarten. Het 

telefoonnummer is 06-28571581. Kaarten bestellen via de email is ook mogelijk: leenkos-

ter53@g.mail.com . Aan de kerk kosten de kaarten € 10,= Kinderen t/m 12 jaar hebben 

gratis toegang. Voor meer informatie kunt bellen of mailen met Leen Koster. 
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Vrijdag  25 januari 2019 

 

  “Il y a longtemps que je t’aime” 

     (I’ve loved you so long) 

 

 

Vanaf het moment dat Juliette vanwege moord de gevangenis in moet, verbreekt ze 

het contact met haar zus Léa, met wie ze altijd erg close is geweest. Wanneer ze na 

15 jaar vrijkomt, besluit Lea die inmiddels getrouwd is en twee kinderen heeft, haar 

in huis te nemen. Het blijkt niet eenvoudig alle voorbijgaande jaren van vooroordelen, 

angst en afwezigheid te overbruggen. Want kennen we werkelijk degene met wie we 

ooit zo close waren?  

Inleiding om 19.15 door Joke van der Neut.  

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur 

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een 

nagesprek.  

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) 

én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,— 

LEZING ROUWVERWERKING DOOR  

MARINUS VAN DEN BERG 
 

 

Op dinsdag 22 januari 2019 zal Marinus van den Berg een 

lezing houden over rouwverwerking in de Christus is Koning 

kerk in Slikkerveer. 

Marinus van den Berg is geestelijk-verzorger/pastor met 

emeritaat en heeft veel mensen begeleid op het gebied van 

sterven, verlies en ziekte. Hij deed dat de laatste decennia 

vooral in palliatief centrum Cadenza en verpleeghuis Anto-

nius-IJsselmonde in Rotterdam.  

Over thema’s als rouw, verlies en sterven heeft hij diverse boeken en gedichten ge-
schreven. Hij schrijft vanuit zijn eigen ervaring. Een reactie die vaak wordt gegeven is 

dat hij normale woorden (geen theoretische verhalen, geen academische praat) kan 

geven aan dat wat anderen meemaken. 
 
De avond op 22 januari gaat over rouwverwerking. Rouw in de breedste zin van het 
woord; rouw bij overlijden, maar ook bij ziekte, bij scheiding, bij verlies van werk. 
Rouw is een reactie op verlies! 
 
Wanneer: dinsdag 22 januari 2019 
Waar: Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, 2983 HK Ridderkerk 
Tijd: vanaf 19.30 uur inloop met koffie en om 19.45 uur begint de lezing 
 
Namens de Pastorale Raad van de PKN Christus is Koning kerk nodigen we u van harte 
uit voor deze mooie avond. Hopelijk tot ziens op 22 januari! 
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(Concert) agenda 

  3 en 17  janu-

ari  

Fontein Inloopochtend 

vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezelligheid 

5 januari Bethelkerk  

Zwijndrecht 

Nieuwjaarsconcert 

19.30 uur 

Toegang € 10,— 

6 januari Breepleinkerk 

Rotterdam 

Goede Doelen concert 

17.00 uur 

Opbrengsten t.b.v. 

KWF Kankerbestrijding 

11 januari  Soosruimte Ontmoetingsavond 30+ Praatje, glaasje, spelle-

tje..gezelligheid 

13 januari Breepleinkerk Zingen maakt blij 

17.00 uur 

m.m.v.Martin Mans Forma-

tion 

15 januari Hoeksteen CMV Passage 

19.45 uur 

Thema: Poëziealbums 

17 januari  Lunchcafé de 

Fontein 

12.30 uur Opgeven bij Marrie de Ko-

ning of Ria Bode 

20 januari Goede Herder-

kerk Ridderkerk 

Viering Start van de 

gebedsweek 

17.00 uur 

m.m.v.  

Ds. W.J.J.Koelewijn uit 

Renkum 

20 januari Bethelkerk 

Zwijndrecht 

Zondagavondzang 

19.30 uur 

 

25 januari Theater het Plein 

Ridderkerk 

Film ‘Il y a longtemps 
que je t’aime’ 
19.15 uur 

Toegang € 5,— 

30 januari  Christus is Ko-

ningkerk  

Slikkerveer 

Bijeenkomst PCOB 

14.00 uur 

m.m.v. Jan Reijmerink 

10 februari Opstandingskerk Nel de Gelder Dienst 

19.00 uur 

Ds.Evert van der Veen en 

Harold Kooij 

Thema: ‘Gevoelige snaren 
en zinvolle woorden’ 

1 juni  Opstandingskerk Orgelconcert 

Aanvang 16.00 uur 

Organist Arjan Breukhoven 

26 oktober 

2019 

Opstandingskerk Orgelconcert 

Aanvang 16.00 uur 

Organist Gert van Hoef 


