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Van de redactie 
Verwachting….. dat is een woord dat bij deze periode in het jaar hoort. 
Binnenkort begint de Veertigdagentijd… een tijd vol verwachting en bezinning naar 
het Paasfeest toe.  

Verwachting en verwondering naar de natuur toe...De eerste bolletjes in de tuin 

bloeien, zaadjes staan te ontkiemen, de eerste knoppen zitten aan de bomen…. 
De zon heeft al uitbundig geschenen… we leven weer naar de lente en zomer toe, 
een heerlijke verwachtingsvolle tijd. 

In onze gemeente staat er ook van alles te gebeuren. Iedereen is druk bezig om 

adressen te verzamelen voor de doopreünie die op 12 mei 

gepland staat. Het is fijn om te merken hoe iedereen daar-

aan meewerkt om te zorgen dat zoveel mogelijk dopelin-

gen kunnen worden uitgenodigd.  

In dit nummer van Rijsoord aan ‘t Woord kunt u  alle infor-
matie hierover vinden. En denkt u er nog aan een mooie 

foto van ons dorp te maken? 

Veel leesplezier en een fijne tijd toegewenst! 
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Erediensten 

 

Zondag 3 maart 2019—Uitzending door Radio Ridderkerk 

09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht 

Chauffeurs : N.H. Baars en W.A. IJsselstein 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 10 maart 2019—1e zondag Veertigdagentijd 

m.m.v. Chr. Slikkerveers Mannenkoor 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

CHURCH4YOU  

Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Woensdag 13 maart 2019—Biddag voor Gewas en Arbeid 

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Bidstondcollecte Kerk 

    2e Bidstondcollecte Diaconie 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 17 maart 2019—2e zondag Veertigdagentijd 

09.30 uur : Mw.Ds.A.L. van der Zouwen—van Haaften, Sleeuwijk 

Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Bidstondcollecte Diaconie 

    2e Bidstondcollecte Kerk 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Bij de diensten 
In deze maand begint de veertigdagentijd, de weken van voorbereiding op het Paas-
feest, tijd van bezinning en inkeer. De zondagse schriftlezingen zijn dit jaar gekozen 
uit het evangelie van Lucas. De diensten krijgen een eigen kleur door een passende 
liturgische bloemschikking, elders in dit kerkblad leest u daar meer over. Op een ge-
lovig aandachtige manier nemen wij deel aan de weg van Jezus, aan zijn lijden, aan 
zijn dood en verrijzenis. U bent in de komende maand weer van harte welkom om op 
zondagen, en enkele keren ook door de week met ons mee te lezen, te bidden en te 
zingen. 
 
Tijdens de morgendienst op zondag 3 maart zal ds. C.A. Streefkerk uit Dordrecht bij 
ons voorgaan. 
 
Zondag 10 maart is de eerste zondag in de veertigdagentijd. De evangelielezing voor 
deze openingszondag gaat over de beproevingen die Jezus onderging tijdens zijn ver-
blijf in de woestijn (Luc. 4:1-13). We lezen daarbij ook over de beproeving van het 
volk Israël bij Rafidim (Ex. 17). Het Christelijk Slikkerveers Mannenkoor, onder leiding 
van dirigent Willem Nijhof, zal deze dienst muzikaal opluisteren.  
 

Zondag 24 maart 2019—3e zondag Veertigdagentijd 

09.10 uur  : Zingen van Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 31 maart 2019—4e zondag Veertigdagentijd 

09.30 uur : Ds. C.J. van Westenbrugge, Hoek van Holland 

Chauffeurs : A.C. Alblas en W. van Gameren  

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 7 april 2019—5e zondag Veertigdagentijd 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiakonaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 
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Op woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. We staan stil bij het gege-
ven dat voedsel, ons werk, onze aandacht en inzet voor anderen bijzondere gaven 
zijn, ons geschonken door de Heer van alle leven. In 2 Kronieken 1 lezen we over de 
bede van koning Salomo om wijsheid. Psalm 111 past daar goed bij: “Van alle wijsheid 
het begin is: vrees de Heer met ziel en zin” (couplet 6). Lucas 11: 1-13 gaat over het 
gebed: waaruit bestaan onze gebeden eigenlijk? We zullen de teksten lezen en over-
denken en bezingen. De bidstond begint om 19.30 uur.  
 
Op vrijdag 15 maart wordt het eerste vrijdagavondgebed gehouden in De Levenbron 
in Ridderkerk. Het overkoepelende thema voor de avondgebeden is ‘een nieuw begin’. 
Het thema van deze avond is ‘een nieuwe weg’. De avondgebeden hebben een verstild 
karakter. Ze beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. Nadien is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten.  
 
Op zondag 17 maart gaat w. ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk bij 
ons voor. Het is de tweede zondag in de veertigdagentijd. 
 
In de serie Vrijdagavondgebeden is op vrijdag 22 maart de beurt aan ons. Het over-
koepelende thema voor dit avondgebed is ‘een nieuw kans’. We overdenken we Lucas 
13:1-9. Tragische gebeurtenissen hebben altijd meerdere kanten, ook kanten die ons 
geloof raken. Daar willen we met elkaar over nadenken. Ook dit avondgebed begint 
om 19.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Nadien is er thee en koffie en gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten.  
 
Zondag 24 maart is de derde zondag in de veertigdagentijd. Ik zal zelf in deze dienst 
voorgaan. De tekst is dezelfde als we in het avondgebed van de 22e, maar op deze 
ochtend is er een andere liturgische vormgeving, met daarin meer ruimte voor uitleg 
en samenzang.  
Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

Wij gedenken 
 
Op maandag 28 januari 2019 overleed Annechien Heester – Florijn.  
Zij mocht de zeer hoge leeftijd van 101 jaren bereiken. Op zaterdag 2 februari namen wij 
afscheid van haar in de Opstandingskerk te Rijsoord.  
Tijdens haar lange leven was Annie Heester weinig alleen en ook bij haar afscheid werd 
zij omringd de grote kring van mensen die haar lief waren.  
Namens de familie sprak zoon Ger enkele woorden ter herinnering aan zijn moeder, de 
kleinkinderen deelden hun herinneringen aan hun lieve oma, en zoon Jaap sprak het dank-
woord. Annie had Psalm 121 aangereikt, om te lezen en te zingen.  
Het lied gaat over de Heer die ons nabij wil zijn op de hoogte- en de dieptepunten van 
het leven, overdag en bij nacht. Het is een lied voor onderweg, een pelgrimslied.  
 
Tot slot van de dienst zongen wij dan ook over haar bestemming, de Lichtstad met de 
paarlen poorten.  
Na een indrukwekkende dienst gingen we naar de begraafplaats waar haar lichaam werd 
bijgezet in het graf van haar ouders Jacob en Alberdina Florijn.  
Wij bidden voor hen die achterblijven, voor de kinderen en kleinkinderen en achterklein-
kinderen, om Gods nabijheid, om zijn goede Geest van troost en zegen. 

ds. G.H. Offringa 
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Zieken(t)huis 
 
Van onze zieken noemen wij mw. J. Monteban-Brouwer. Zij is thuis gevallen en brak 
daarbij haar heup. Ze onderging een operatie en zal nu geduldig moeten revalideren.  
Mw. A.M. van Wingerden-de Weerdt is met hartklachten opgenomen in ziekenhuis. Zij 
moet een ingrijpende operatie ondergaan. Wij bidden voor haar om Gods trouwe 
hoed’ en zegen (Lied 904:1).  
Mw. S.A. Leentvaar-Bestenbreurtje verblijft nog in Psychiatrisch Centrum Delta. Mw. 
B. Lodder-Bestebreurtje mocht na enkele weken Zorghotel weer thuiskomen in Rijs-
oord. Er zijn nog andere zieken en herstellenden in onze gemeente, bij name gekend, 
maar niet hier genoemd.  
Dat wij ook naar hen omzien, naar hun naasten en hun mantelzorgers (Mat. 25:40). 
 
Ds. G.H. Offringa 

Vakantie predikant 
 
Het is maar een week, toch is het denk ik goed als u weet dat ik vanaf zaterdag 23 
februari t/m zondag 3 maart 2019 vrij ben. Voor pastorale vragen kunt u dan terecht 
bij uw wijkouderling. Zij neemt zo nodig contact op met één van de andere predikan-
ten in Ridderkerk. Met vriendelijke groet,  

ds. Herman Offringa 

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 

 

Lente 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Psalm 121:8  

De Here zal uw uitgang en uw ingang  

bewaren,  

van nu aan tot in eeuwigheid.  

 

Op 28 januari 2019 overleed na een kortstondi-

ge ziekte, onze lieve moeder, oma en omi 
 

Annechien Heester-Florijn  

 - Annie  - 
 

sinds 1983 weduwe van Gerrit Heester in de  

gezegende leeftijd van 101 jaar.  

 

 

Annie werd geboren in Vlissingen en verhuisde als 5-jarig meisje met haar ouders en 

haar oudere zusje en jongere broertje naar Rijsoord.  

 

Annie trouwde in 1942 met Gerrit Heester en stichtte een gezin met 5 kinderen aan 

de Mauritsweg.  

 

Haar gezin breidde uit met schoonzoons en schoondochters en een hele schare aan 

kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

 

Annie woonde de laatste jaren van haar leven in verzorgingshuis het Reyerheem in 

Ridderkerk. Ondanks haar dankbaarheid voor de goede zorg die zij daar ontving groei-

de haar verlangen om terug te keren naar haar zo geliefde Rijsoord.  

 

Het was dan ook bemoedigend om Annie vanuit haar vertrouwde Opstandingskerk in 

Rijsoord te begeleiden naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats ‘Vredehof’ te 
Ridderkerk. 

 

Als kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen wij haar centrale plaats en 

rol in onze familie erg missen, maar gelijktijdig zijn wij dankbaar voor haar lange en 

goede leven.  

 

Ook voor alle blijken van medeleven tijdens de periode van ziek zijn en rond haar 

overlijden willen wij u allen hartelijk bedanken. 

 

Familie Heester 
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Opbrengst Collectes 
 
27-01-2019 Jeugdwerk Protestantse Kerk € 137,55 
 Onderhoud gebouwen € 135,96 
 Missionairwerk € 47,70 
 
03-02-2019 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 198,02 
 Onderhoud gebouwen € 161,90 
 Eigen jeugd € 85,05 
 
10-02-2019 Catechese en Educatie € 146,40 
 Onderhoud gebouwen € 130,60 
 Eigen jeugd € 61,19 
 
17-02-2019 Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië € 170,30 
 Onderhoud gebouwen € 136,95 
 Eigen jeugd € 60,00 
   
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Lunchcafé de Fontein 
 

Gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein?  

 

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt: 

Donderdag 7 maart (opgeven tot uiterlijk 28 februari) 

Donderdag 21 maart (opgeven tot uiterlijk 14 maart) 

Donderdag 4 april  (opgeven tot uiterlijk 28 maart) 

 

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

dekt 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 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
In januari 2019 hebben alle leden (333) een brief ontvangen met het verzoek om het 
formulier omgaan met persoonsgegevens in te vullen. Het College van Kerkrentmees-
ters heeft inmiddels 198 formulieren terugontvangen. 
 
Als u het formulier nog niet hebt teruggezonden, wilt u dit dan alsnog doen? 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Verjaardagen maart  

 
24 maart 1938 
Mevrouw W.de Vroed-Smit, 
Brasem 83, 
2986 HA Ridderkerk 
 
26 maart 1932 
Mevrouw  A. Kanters-van Kleef 
Mauritshoek 120  
2988 ED Rijsoord 
 
26 maart 1936 
De heer W.J. van Gameren 
Oranjestraat 2a 
2991 CL Barendrecht 
 
31 maart 1934 
De heer J. Oosthoek 
Seringenplantsoen 475 
2982 BP Ridderkerk 
 
3 april 1943 
De heer H. Bestebreurtje 
Kloosplantsoen 625 
2985 ST  Ridderkerk 
 
 

Van harte gefeliciteerd!!! 

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 

 

 

Gebed in de lijdenstijd 
 
Zo tegen Pasen  
valt mijn geest een 
beetje stil, 
verzet mijn wil zich 
tegen Christus' lijden. 
Van kinds af aan 
had ik er moeite mee, 
die boze menigte 
en hun geschreeuw, 
ik kon er nooit goed tegen 
hoe Jezus, zo integer 
het doelwit was van razernij. 
Nog raakt het mij 
en telkens weer 
zou ik het willen overslaan 
en overgaan naar Pasen 
maar dat zou niet eerlijk zijn 
zo is het niet gegaan. 
 
Al toen de juf het ons 
op school vertelde 
sloot ik mijn ogen, 
stopte oren dicht, 
dit wilde ik niet horen, 
ik zag het voor me 
hoe ze schreeuwden: 
"Laat Barabas los 
en kruisig Hem". 
 
Inmiddels ben ik gaan begrijpen 
dat alles zo moest gaan  
als was voorzegd 
en dat U in de plaats van ons  
dit alles hebt doorstaan. 
Nog voel ik elke lijdenstijd 
Uw zielenpijn 
om wat wij U 
aan zonden 
hebben aangedaan. 
 
O liefdevolle Heer, 
hoe kan ik U bedanken 
voor al Uw bloed 
om ons bevrijd te laten gaan. 
 
 
Uit de bundel: "Het pinkstert!" 
van Coby Poelman-Duisterwinkel 
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NBG Bijbelleesrooster maart 

 
 

 

 

 

vrijdag 1 maart Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 

zaterdag 2 maart Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 

zondag 3 maart Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 

maandag 4 maart Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet zien 

dinsdag 5 maart Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 

woensdag 6 maart Psalm 53 Atheïsme is dwaas 

donderdag 7 maart Lucas 7:11-17 Opwekking 

vrijdag 8 maart Lucas 7:18-28 Vol verwachting 

zaterdag 9 maart Lucas 7:29-35 Kinder-achtig 

zondag 10 maart Psalm 49 Wat is echte rijkdom? 

maandag 11 maart Jeremia 6:1-15 Er is een weg terug 

dinsdag 12 maart Jeremia 6:16-30 Let op de weg 

woensdag 13 maart Psalm 127 

Zonder de hulp van de HEER is alles zin-

loos 

donderdag 14 maart 2 Timoteüs 1:1-10 Volhouden 

vrijdag 15 maart 2 Timoteüs 1:11-18 Heilzame woorden 

zaterdag 16 maart 2 Timoteüs 2:1-13 Niet te vangen 

zondag 17 maart Psalm 52 Ontmaskering 

maandag 18 maart Leviticus 1:1-9 Offerregels 

dinsdag 19 maart Leviticus 1:10-17 Geurige gave? 

woensdag 20 maart Leviticus 2:1-10 Recept voor offers 

donderdag 21 maart Leviticus 2:11-16 Zout 

vrijdag 22 maart Leviticus 3:1-5 Vet voor de HEER 

zaterdag 23 maart Leviticus 3:6-11 Geef iets waardevols 

zondag 24 maart Leviticus 3:12-17 Bloed-serieus 

maandag 25 maart 2 Timoteüs 2:14-26 Houd de waarheid voor ogen 

dinsdag 26 maart 2 Timoteüs 3:1-9 Zware dagen 

woensdag 27 maart 2 Timoteüs 3:10-17 Inspiratie 

donderdag 28 maart 2 Timoteüs 4:1-8 Waarheid en niets dan de waarheid 

vrijdag 29 maart 2 Timoteüs 4:9-22 Concrete opdrachten 

zaterdag 30 maart Leviticus 4:1-12 Schuld(on)bewust 

zondag 31 maart Leviticus 4:13-21 Groepsverantwoordelijkheid 

maandag 1 april Leviticus 4:22-26 

Leiders staan niet boven de 

wet 
dinsdag 2 april Leviticus 4:27-35 Vergeving is niet goedkoop 
woensdag 3 april Leviticus 5:1-13 Wegkijken is strafbaar 
donderdag 4 april Leviticus 5:14-26 Boetebeleid 
vrijdag 5 april Leviticus 6:1-6 Het vuur blijft branden 
zaterdag 6 april Leviticus 6:7-11 Voedsel voor priesters 
zondag 7 april Psalm 59 Gebed om bevrijding 
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Bedankt 

 
De vele blijken van medeleven rondom het overlijden van mijn man waren  

ontroerend.  

Ook voor de mooie dankdienst voor zijn leven en de aanwezigheid van velen van u 

daarbij,  mijn oprechte dank.  

De leegte blijft nog moeilijk te ervaren maar zoveel betrokkenheid verzacht het  

verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.  

 

Sjanie Klootwijk 

 

Hartelijk bedankt!! 

 
Ik wil iedereen van harte bedanken 

voor de belangstelling in de vorm van 

kaartjes, telefoontjes, bezoekjes tij-

dens mijn periode van ziekte en het 

verblijf in het zorghotel. Inmiddels 

mocht ik weer thuiskomen. 

 

Uw belangstelling was hartverwar-

mend! 

 

Een hartelijke groet van 

Sjaan Lodder 

 

 

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 8 maart 2019 
 

Achter de bar staan dan 
Gerard en Dick 

 

PCOB 
  
Woensdag 27 maart is er een gezamenlijk 
bijeenkomst met de KBO, dit keer bij de 
PCOB.  
 
Ouderenadviseur Zuid-Holland Hans Melief 
houdt een lezing getiteld:  
De ouderenadviseur, zijn functie en de 
mogelijkheden voor u.  
 
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.  
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Ontvangen giften diaconie 
 
Via Ds. G.H. Offringa voor de Diaconie    € 50,00 
  
Dank u voor uw gift. 
  
Met vriendelijke groet 
Kees Alblas 

 

C.M.V. Passage. 
 
Dinsdag 19 maart hopen we in goede gezondheid weer bij elkaar te komen.  
 
Deze keer is dhr. D. Riemersma uit Sliedrecht uitgenodigd met het onderwerp, op weg 
naar Pasen. We verwachten  een goede opkomst en een mooie avond.  
 
Eerst ontmoeten we elkaar nog op vrijdag 1 maart om 19.00 uur om Wereldgebedsdag 
te vieren. Iedereen is welkom op beide avonden ook niet leden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Passage 
 
Pauly Bestebreurtje. 

HET DAK VAN DE KERK 2 
  
Augustus 2017 schreven wij u voor het eerst over 
het dak. De oproep, collectes en een ontvangen 
bijdrage van het WijkIdeeTeam Rijsoord hebben 
er voor gezorgd dat er op dit moment al  
€ 5.847,00 klaar ligt om de kosten op te vangen. 
  
Verder heeft het CvK eens goed gekeken wat nu 
beslist noodzakelijk is om de komende jaren 
droog de diensten bij te kunnen wonen. 
 
Het CvK is nu voornemens om één dakvlak te 
gaan vervangen. Het is het oostelijke dakvlak wat 
het meest aan zon en regen is blootgesteld.  
 
De definitieve offerte voor het vervangen van dit gedeelte is inmiddels ontvangen en 
komt uit op een bedrag van € 13.310,00. 
  
Om de kosten voor de kerk zo beperkt mogelijk te houden willen wij met speciale  
acties een leuk bedrag inzamelen, welke? Dat wordt een verrassing.  
  
U hoort verder in de volgende ‘Rijsoord aan het Woord’. 
Op naar een blijvend droge kerk! 
 
College van Kerkrentmeesters 
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In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enve-
loppen tot en met 13 februari 2019 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 
136 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 64.6822,96. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 69 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt  ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren 
naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.  
U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van 
het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.  
Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 onder vermelding van “VVB 2019” (het formulier hoeft u dan niet meer in te 
sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester 

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 on-
dertekend.  
U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester. 
  
Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verze-
kerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voor-
delen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onge-
acht 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 Be-
ogende 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 kerkrent-
meesters is u graag van dienst. 
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Deurcollecte maand maart  – Zendingscollecte Kerk in Actie 
 

Kerk zijn in woord en daad 
 
Jarenlang hebben Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan 
geleid. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar 
houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede 
toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel 
behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor 
ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en kinderen met een problematische 
thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba 
met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de 
opbrengst van deze voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten 
zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Helpt u mee? 
 
PKN Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Symbolische bloemschikking voor Veertig dagen tijd en Pasen 
 

In de veertig dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus liefde 

leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. 

De bloemschikkingen sluiten aan bij dit nieuwe begin. Bij dit nieuwe begin hoort ook het 
getal 8. Op de achtste dag begint de nieuwe week. In sommige oude kerken staat een 
achtvormig doopvont en of de entree van de kerk is achthoekig als uiting van vernieu-
wing. 

Het getal 8 is zichtbaar doordat we 8 glazen flessen gebruiken in de schikking. 

De vastentijd heet ook wel veertigdagentijd, er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pa-

sen, 40 dagen en 6 zondagen. Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar 

wordt gesproken, dan wordt hier een periode van wachten en ontwikkeling aan gegeven. 

De 8 glazen flessen worden bekleed met riet en gevuld met water. Water dat zichtbaar 

is in de flessen staat voor nieuw leven. 

De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid en meebewegen. Het Exo-

dus verhaal over de doortocht door de Rietzee vertelt over het nemen van onbekende 

wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin. 

De 8 met rietstengels omwikkelde flessen, worden iedere week in een andere vorm ge-

plaatst. In een cirkel, vierkant, driehoek enz. 

En natuurlijk zijn er bloemen te zien in de schikking. 

De teksten komen uit het oecumenisch leesrooster en 

wekelijks is er een mediatieve tekst. Deze tekst gaat 

ook mee met de bloemengroet namens onze Gemeente. 

Wij als bloemengroep maken met veel plezier de sym-

bolische schikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen. 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de betekenis of 

andere vragen over de schikking, kom gerust naar ons 

toe. Dit jaar is door” Kerk in actie “de symbolische 
schikkingen ontworpen. 

 

Hartelijke groet voor u allen, 

De Bloemengroep 
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12 mei – Doop reünie 
 

Bijna alle gemeenteleden zijn lang, of korter gele-

den,  door hun ouders ten doop gedragen.  

 

De namen van degenen die bij ons in de kerk zijn ge-

doopt staan allemaal opgeschreven in het doopboek 

van onze gemeente. Hierin staan alle dopelingen van-

af heden tot halverwege de 40-er jaren van de vorige 

eeuw opgetekend, compleet met geboortedatum, da-

tum van de doop en de namen van de ouders.  

 

Op 12 mei a.s. willen we met elkaar onze doop herdenken, samen met zoveel mogelijk 

mensen die ook in onze gemeente gedoopt zijn, uiteraard ook degenen die vóór 1940 

gedoopt zijn! Zij worden allen hiervoor uitgenodigd en we hopen dat zoveel mogelijk 

mensen gehoor geven aan de uitnodiging. 

Ook de nog in leven zijnde predikanten zijn hiervoor uitgenodigd en ze hebben allen 

hun komst toegezegd!  

 

Er is een tentoonstelling gepland van doopjurken. Indien u er één heeft en tentoon 

wilt stellen, meldt u dat dan a.u.b. bij één van de leden van GOT. Ook oude foto’s 
van een doop zijn van harte welkom. Zij zullen op de beamer worden getoond.  

 

Het is een uitdaging gebleken om iedereen ‘op te sporen’ en daarom willen we daarbij 
ieders hulp inroepen. Achterin de kerk liggen op de tafels lijsten waarin alle gezinnen 

genoteerd zijn, compleet met de doopnamen van de kinderen. Er wordt gelukkig al 

druk in geschreven en nagezocht, maar nog lang niet alles is compleet.  

 

Wilt u de lijst nog eens doorkijken en eventueel aanvullen met de bij u bekende gege-

vens? De voorkeur gaat uit naar een emailadres maar een huisadres is ook prima.  

 

Er is een speciaal emailadres aangemaakt voor alle aanmeldingen, hier kunt u ook de 

bij u bekende emailadressen kwijt die nog niet bij ons in de lijst staan.  

 

Na de dienst op 12 mei, die om 10.00 uur begint,  waaraan alle predikanten hun me-

dewerking verlenen is er een gezellige reünie en voor degenen die dat wensen een 

broodmaaltijd. Het beloofd een fijne, gezellige samenkomst te worden.  

 

Emailadres voor alle meldingen en correspondentie:  

doopreunieopstandingskerk@gmail.com 

 

 

Gemeenteopbouw-en Toerusting 

 

file:///C:/Users/Ellie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Y78IP6X5/doopreunieopstandingskerk@gmail.com
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Kerk-School-Gezinsdiensten. 
 
Tot op heden waren er steeds per jaar twee diensten die voorbereid werden met de 
christelijke basisschool de Klimop, de zogenoemde Kerk-School-Gezinsdiensten. 
 
 Ons is recent door de school medegedeeld dat zij deze inspirerende diensten willen 
inperken tot één per jaar. De reden is dat de voorbereiding veel tijd kost en de leer-
krachten willen dat graag zorgvuldig kunnen doen op school. 
 
In een gesprek met de school hebben we dit besluit niet kunnen ombuigen. Wij be-
treuren dit maar, wij zullen onze hartelijke medewerking blijven verlenen aan deze 
diensten die wisselend gehouden zullen worden in onze beide kerkgebouwen.  
 
Er zal dit jaar een dienst  op zondagmorgen 24 maart in de Hervormde Kerk en in het 
voorjaar van 2020 in de Opstandingskerk. 
Ds. G.H. Offringa en ds. A.H. Groen. 

 

25 mei 2019—De Kerk…. een open deur 
 

De voorbereidingen voor de jaarlijkse open middag van onze kerk zijn al in volle gang.  

 

Verschillende gemeenteleden hebben al hun medewerking toegezegd. Zij laten ons 

meegenieten van hun creatieve hobby.  

Ook zal er muzikaal weer veel te beleven zijn. We kun-

nen gaan genieten van  het bekende popkoor ‘A lot of’ 
uit Barendrecht. Zij brengen bekende popsongs ten ge-

hore.  

 

Dit jaar is er een leuke 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! De foto’s kunnen digitaal worden ingeleverd op het volgende emailadres: 
Fotowedstrijdopstandingskerk@gmail.com 

Uiterste inleverdatum: 20 mei!! 

  

We wensen u veel succes!! 

 

Commissie Gemeenteopbouw– en Toerusting 
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 • Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8?  
 

 

• En hou je van kamperen, avontuur en gezelligheid? 

Ga dan mee op kamp !  
 

 

Van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 27 juli 2019 is 

het weer zover, dan organiseren we weer een kamp-

week voor de kinderen in Rijsoord!   

Net als voorgaande jaren zetten we onze tenten weer op, op camping ‘Het Genieten’ 
in Kaatsheuvel. Deze camping ligt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. We sla-

pen in tenten, nemen de fiets mee, doen spellen in het bos, zwemmen in een ven en 

de kinderen kunnen in deze week kennismaken met het geloof.  

De kinderen die al eerder met ons mee zijn geweest weten zich vast nog wel een aan-

tal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, dan moet je 

dat dit jaar zeker doen.  

Deelname aan de week kost € 100,--.  

Wil je mee? Lever onderstaand strookje dan voor 29 maart 

in bij Mirjam op den Brouw. 

(Er is plaats voor 30 kinderen, maar wacht niet te lang met 

inschrijven! Vol = Vol.) 

Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met Mirjam op 

den Brouw. Ben je benieuwd naar verhalen, foto’s of erva-
ringen van het kamp? Wil je op de hoogte blijven, kijk dan 

op onze facebook pagina, Kamp-Rijsoord. 

 

—————————————————————————————————————————————————— 

JA! IK WIL MEE OP KAMP ! 

 

Naam……………………………………………………………………………………………………..…. Jongen/Meisje 

 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Postcode   + Woonlaats……………………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Geboortedatum…………………………………………………………………….Groep………….………………..…… 

 

E-mailadres………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 januari 2019 
  
De voorzitter opent de vergadering. De predikant leest Psalm 65 waarna de voorzitter 
voorgaat in gebed. De notulen van de vorige vergadering worden kort besproken en 
vastgesteld en de ingekomen stukken worden verdeeld. 
 
De wijkteams hebben nog niet vergaderd. In de afgelopen periode zijn twee gemeen-
teleden helaas overleden. Onze predikant verzorgt de rouwdiensten. Verschillende 
gemeenteleden hebben  gezondheidsproblemen. Enkele van hen zijn hierdoor tijdelijk 
niet in hun eigen huis. De predikant maar ook de wijkouderling en de pastorale mede-
werkers bezoeken hen en andere zieken. Enkele gezinnen zijn verblijd met de geboor-
te van hun kindje.  
 
Dit jaar moet het dak van de kerk worden gerepareerd. Het College van Kerkrent-
meester is bezig met de voorbereidingen maar kijkt ook of er nog acties bedacht kun-
nen worden om aan extra financiële middelen te komen.  
 
In de afgelopen periode is verschillende malen lopend avondmaal gehouden. Nu is be-
sloten om het Heilig Avondmaal om en om lopend en in de kring te doen. Het middag-
avondmaal voor gemeenteleden die ’s ochtends niet in staat zijn om te komen, ver-
loopt goed en wordt erg gewaardeerd.  
 
Op 27 januari is er een jeugddienst met Rob Favier. We hopen op een goede opkomst. 
De Jeugdraad is actief met de voorbereidingen waarbij tevens aandacht uitgaat naar 
publicatie in bladen en contact met de school. Church4You slaat aan bij de kinderen/
jeugd. Ook de jeugdsoos loopt goed. 
 
De Nashvilleverklaring wordt besproken. De predikanten van de Sari-kerken hebben 
een reactie van de kerken voor publicatie in de krant gemaakt. Het stuk is nog niet 
geplaatst.  
 
De jaarlijkse open middag “ Kerk een open deur” wordt gehouden op 25 mei 2019. Op 
12 mei 2019 is er een “doopreünie”. Zoveel mogelijk mensen die in onze kerk gedoopt 
zijn, worden uitgenodigd. Lijsten worden in de kerk gelegd zodat gemeenteleden 
adressen of e-mailadressen kunnen aanvullen.  
 
De volgende vacatures bestaan/ontstaan: 5 pastoraal medewerkers, wijkouderling, 
jeugdouderling, ouderling GOT, voorzitter Diaconie, diaken, ouderling-scriba. Een ge-
meentelid is bereid coördinator te worden voor de jeugd. Dit aanbod wordt met dank 
aanvaard. In verband hiermee zal de vacature jeugdouderling niet afgekondigd wor-
den, mede omdat dit al meerdere jaren gebeurd is en niet geleid heeft tot invulling 
van de vacature. Ook een ouderling GOT wordt niet opgenomen in de afkondiging. De 
voorzitter en een diaken zijn lid van GOT. Op 10 februari worden de vacatures voor de 
eerste keer afgekondigd. 
 
Aan het eind van de vergadering leest de heer De Koning een gedicht van Jan Bakker 
waarna de voorzitter de vergadering sluit.  
  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd     
met als thema: Een Nieuw Begin 
  
Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken , alsmede de Groene-Tuinkerk 
gemeente en de rk parochie Emmaüsgangers in Rotterdam-IJsselmonde een kalender/ 
boekje voor de Veertigdagentijd samengesteld. Het thema voor 2019 is “Een Nieuw Be-
gin”, ons aangereikt door Kerk in Actie. 
 
Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen , gebeden en 
een leesrooster voor iedere dag.  
Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht 
brengen.  
Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het boekje; hierbij alvast een kort over-
zicht:  
Vrijdag 29 maart, Bolnes: Sobere maaltijd  
Vrijdag 29 maart, 5 of 12 april ontvangst in House of Hope in de wijk Beverwaard ( col-
lectedoel) 
Zaterdag 13 april , Irenekerk: Stiltewandeling 
Zondag 14 april, Christus is Koningkerk: Kerk op schoot viering 
Solidariteitsmaaltijden op 4 dinsdagen in de rk parochie Emmaüsgangers, R’-dam IJssel-
monde 
Donderdag 18 april, samen naar The Passion in Dordrecht 
 
De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheken 
zijn ze verkrijgbaar. 
 

Vrijdagavondgebeden 
 
Op deze vrijdagavonden staat ook het thema “Een Nieuw Begin” centraal.  
 
Tijdens deze avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we pas-
sende Bijbelteksten rond het thema. 
Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, 
waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee. 
 
De cyclus start met de viering op Aswoensdag, 6 maart, in de St. Jorisparochie, Ho-
vystraat 64 en begint om 19.30 uur. Ook in de rk parochie Emmaüsgangers, Bandeloodijk 
320 , Rotterdam-IJsselmonde  is er die dag een viering, aanvang 10.00 uur. 
 
Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, ( ook aanvang 19.30 uur), ziet er 
als volgt uit: 
 
      15 maart    Levensbron, Jan Luykenstraat 10 Ridderkerk           
      22 maart.   Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 Rijsoord 
      29 maart    Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56 Bolnes  
       5  april      Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44 Slikkerveer 
      12 april      Irenekerk, Electropark 17-19 Slikkerveer 
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Als collectedoel, tijdens de avondgebeden, is  dit jaar gekozen voor House of Hope. 
Dit is een sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid , waar honderden vrijwilligers en wijk-
bewoners zich inzetten, onder leiding van een klein team professionals, voor een be-
tere wijk. . ‘Meer leven in de wijk’ is de slogan. House of Hope is er voor alle wijkbewo-
ners. Zij bieden activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Het is een ‘huis’ dat 
open staat voor alle volken, culturen en leeftijden. 
 
We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en 
de vieringen, op weg te gaan naar het feest van de Opstanding. 
We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe. 
 
De Projectgroep  Veertigdagenkalender.    
Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail r.e.barnard@kpnmail.nl 

Vrouwenochtend in Heerjansdam 
 
Woensdag 6 maart is er weer een 'Vrouwen ontmoeten Vrouwen' ochtend in de Dorpskerk 
aan de Molenweg 8 in Heerjansdam. 
 
Aanvang van de ochtend is 9.20 uur maar om 9.00 uur gaan de deuren al open. 
Onze spreekster is deze ochtend Christien Brink. Het thema is: “Echte Vrijheid”. 
 
We mogen ook gaan genieten van het Choir Company Women Worship o.l.v. Maarten Was-
sink. Deze dirigent weet altijd op een verrassende manier iedereen er bij te betrekken. 
Dus niet alleen luisteren maar ook heerlijk meezingen. Pianiste Elles van der Willik zal 
ons begeleiden op de piano.  
 
Natuurlijk gaan we in de pauze weer genieten van een High Tea. 
Kinderoppas is aanwezig. De toegangsgift is 6 euro.   
Contactpersoon Liesbeth Grootendorst jcg@planet.nl Tel. 078 677 1357 

 
Verantwoording ontvangen giften door het  
College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 26 januari 2019 t/m 22 februari 2019) 
  
Via Ds. G.H. Offringa voor de kerk    € 50,00 
Via dhr. T.P. van der Burg voor RATW    € 10,00 
Via dhr. W. Bestebreurtje wijkgeld Elisabeth   € 40,00 
Via de Rabobank wijkgeld Elisabeth   € 20,00 
Via de Rabobank voor de bloemen    € 10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
 

mailto:jcg@planet.nl
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Beste lezers,  

Ja ik wil !  
Dat zou je als antwoord kunnen verwachten van de leden van onze zuster gemeente in 

Parijs. Na een bewogen jaar achter de rug, afscheid van de predikante, beroeping van 

een nieuwe predikant, het afzeggen van de beroepen predikant, het overlijden van 

gemeenteleden, kwam de vraag : waar gaan we naartoe, hoe gaan we nu verder en 

met wie ?  

Ineens was het oude vertrouwde verdwenen. Een veilige en geliefde ontmoetingsplek 

ging wankelen. In een vorig artikel schreef ik nog over het verjongen van de gemeente 

in Parijs. Helaas zijn er een aantal ouderen overleden, en de voortzetting door jonge 

leden was gegarandeerd en dat gaf een fijn gevoel. Maar alleen kan je het niet lang 

volhouden. Er moet toch een leider zijn.  

Na een bezoek van een delegatie kerkvisitatoren waarin gesproken is over de toe-

komst van de Kerk van Parijs en het voortzetten van de activiteiten, is er besloten om 

te gaan werken met een interim predikant. De oude pastorie, die in een voorstad van 

Parijs stond, was verkocht en men had een appartement dichter bij Parijs gekocht, 

met zicht op de Eiffeltoren. Een locatie makkelijker bereikbaar voor eventuele verga-

deringen ed….  
Ds. Ruth van der Waall, wonend in Zuid Frankrijk en betrokken bij de Franse Protes-

tantse Kerk, zal een aantal maanden haar intrek nemen in de nieuwe pastorie. In de 

zomermaanden zullen er gastpredikanten voorgaan in l’Église de la Trinité (naam van 
de kerk).  

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van de Kerk van Parijs ? Schrijf u in voor 

onze nieuwsbrief die 2 maal per jaar verschijnt. Ook een gift zou van harte welkom 

zijn. Rek.nr. NL36 INGB0007 7900 24 of NL 39 INGB 0671 3615 38 t.n.v. Stichting Parijs 

Plus.  

Hartelijk dank voor uw aandacht.  

Met vriendelijke groet Coks Seldenthuis-van Nes,  

secretaris Stichting Parijs Plus  

cksvn@live.nl 

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”.  
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand maart zal 
plaatsvinden op 28 maart 2019. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) 
is 002633644. 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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Zing mee in Rome ! 

 
Het Christelijke Reiskoor “Holland Zingt” heeft onlangs hun  nieuwe 
koorreis bekend gemaakt.  

 

Het koor maakt van 7 t/m 11 mei 2020 een 5-daagse vliegreis naar Ro-

me. Er wordt gezongen in de bekende St. Pieters Basiliek in Vaticaan-

stad en op zondag wordt gezongen in de Friezenkerk. Deze kerk staat midden in het 

centrum van Rome en iedere zondag vindt daar en Nederlandstalige dienst plaats.  

 

Verder wordt er een groot concert gegeven in de prachtige Sant'Andrea della Valle Ba-

siliek.  

 

Naast de concerten is er ook voldoende vrije tijd om zelf op pad te gaan en zijn er 

een enkele mooie excursies gepland.  

De 10 repetities voor deze reis, o.l.v. de bekende dirigent André van Vliet, starten dit 

najaar en worden op vrijdagavond en zaterdagmorgen gehouden in Puttershoek.  

 

Iedere alleenstaande koorzanger(es) mag een introducé meenemen.  

 

Aanmeldingen moeten vóór 15 maart a.s. binnen zijn. Want vliegtickets en hotelka-

mers moet al heel vroeg van te voren worden vastgelegd.  

Meer informatie vindt u op de website www.hollandzingt.nl , maar u kunt ook bellen 

met Leen Koster, telefoon 06-28571581. 

Donderdag 28 maart 2019 

 

  “The Leisure Seeker” 
      
 

 

John en Ella Robina hebben samen meer dan 50 jaar een mooi huwelijksleven. Nu ze 

in de tachtig zijn heeft Ella kanker en John Alzheimer. Ze vertrekken voor een reis in 

een oude betrouwbare camper. Ze reizen van Boston naar Ernest Hemingway Home in 

Key West. Ze herbeleven hun passie voor het leven en hun liefde voor elkaar op een 

tocht die openbaring en verrassing biedt tot het einde.  

 

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,— 

http://www.hollandzingt.nl
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(Concert) agenda 

  3 maart Open Hof 

H.I.Ambacht 

Zangdienst 

aanvang 17.00 uur 

m.m.v. Chr.Mannenkoor 

“Prins Alexander” 

6 maart Dorpskerk 

Heerjansdam 

Vrouwenochtend 

Aanvang 09.20 uur 

m.m.v. Choir Company Wo-

men Worship 

7 en 21 

maart, 4 april 

De Fontein Lunchcafé de Fontein 

Aanvang 12.30 uur 

Opgeven bij Marry de Ko-

ning of Ria Bode 

7 en 21 maart 

4 april 

De Fontein Inloopochtend 

vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezelligheid 

8 maart Soosruimte Ontmoetingsavond 30+ Glaasje, spelle-

tje,gezelligheid 

17 maart Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij 

Aanvang 17.00 uur 

m.m.v.Chr.Mannenkoor 

Scheveningen 

17 maart Bethelkerk 

Zwijndrecht 

Zondagavondzang 

19.30 uur 

 

19 maart Hoeksteen CMV Passage 

 

m.m.v. Dhr. Riemersma 

27 maart Christus is Ko-

ningkerk Slikker-

veer 

PCOB 

aanvang 14.00 uur 

m.m.v. Ouderenadviseur 

Zuid Holland Zuid 

28 maart Theater Het Plein Filmhuis Ridderkerk 

Aanvang 19.15 uur 

Film ‘The Leisure Seeker-
op0’;4[t5qryhnj7ub 

31 maart Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij 

Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. Ch.Reiskoor 

“Holland Zingt” 

12 mei Opstandingskerk Doopreünie 

Aanvang 10.00 uur 

Voor iedereen die in de 

Opstandingskerk is gedoopt 

en hun familieleden 

25 mei Opstandingskerk De Kerk… een open 
deur 

Aanvang 14.00 uur 

met muziek en creativiteit 

1 juni Opstandingskerk Orgelconcert 

aanvang 16.00 uur 

m.m.v. Arjan Breukhoven 

26 oktober Opstandingskerk Orgelconcert 

aanvang 16.00 uur 

m.m.v. Gert van Hoef 


