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Van de redactie 
Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2018. Wat gaat de tijd toch snel! 

De voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn al getroffen, vele avonden met Kerstsa-

menzang en Kerstfeesten zullen worden gehouden. De aankondigingen ervoor kunt u 

vinden in dit nummer van Rijsoord aan ‘t Woord.  
Ook vind u een terugblik van het bezoek van de delegatie uit Rwanda en een verta-

ling van de brieven die zij voor ons meebrachten. Het was heel fijn om de delega-

tieleden te kunnen ontmoeten. Het was voor som-

migen van ons een hartverwarmend weerzien! 

Kerst is ook een  periode waarin sommigen van 

ons worden geconfronteerd met een groot gemis, 

een geliefde die hen in het afgelopen jaar is ont-

vallen….. Wilt u allen aan hen denken?  
Ik wens u hele fijne Feestdagen toe en veel ge-

noegen bij het lezen van deze editie van Rijsoord 

aan ‘t Woord. 
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Erediensten 

 

Zondag 2 december 2018—1e zondag van Advent 

m.m.v. Muziekvereniging Sursum Corda 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 9 december 2018—2e zondag van Advent 

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

Church4you : Petra en Pauline Bezemer 

Chauffeurs : P.Bezemer en C. IJsselstein 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Pastoraat Protestantse kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 16 december 2018—3e zondag van Advent 

09.10 uur : zingen van Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : JJ. de Koning en J. IJselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 23 december 2018—4e zondag van Advent 

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht 

Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 
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Maandag 24 december 2018—Kerstnachtdienst 

m.m.v. Gospelkoor  ‘We believe’ uit Hardinxveld-Giessendam 

22.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : Vluchtelingenwerk Beverwaard 

  

Dinsdag 25 december 2018—1e Kerstdag 

10.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk in Actie Kinderen  

    in de knel 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 30 december 2018 

09.30 uur : Mw. Ds. F. Wierdsma, Rotterdam 

Chauffeurs : A.C.Alblas en Cl. Bezemer 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

maandag 31 december 2018—Oudejaarsavond 

Vanaf 18.30 uur inloop met koffie/thee 

Gezamenlijke SARI dienst 

19.00 uur : Ds. M. de Geus, Ridderkerk 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e kerk 

    2e Diaconie 
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Bij de diensten 
 
Aan het einde van het kalenderjaar richten velen zich op de viering van het Kerst-
feest. In de kerk steken we elke zondag een Adventskaars aan, telkens iets meer licht 
in de maand waarin de dagen steeds korter worden. De Adventskaarsen staan in een 
symbolische bloemschikking: fijn dat de bloemengroep dit weer kan verzorgen, elders 
in dit blad schrijven zij er meer over. Anders dan vorige jaren is er geen speciaal pro-
ject voor de kinderen. We zullen dus samen met elkaar, met jong en oud, gaan zingen 
en gaan lezen uit de Bijbel. Het evangelie van Lucas zal ons in het nieuwe kerkelijk 
jaar gaan begeleiden. Hoor de woorden, zing de liederen, zie de tekens: dichtbij is 
God voor wie Hem roepen. 
Het is een mooie traditie in onze kerk dat op de eerste Adventszondag (2 december) 
het fanfareorkest van Sursum Corda de samenzang komt begeleiden. Ook dit jaar mo-
gen we de muzikanten in de dienst verwelkomen. We gaan met elkaar zingen en lezen 
hoe de aarde vernieuwd wordt, hoe we uitzien naar een wereld waar vrede en gerech-
tigheid heersen. Het symbool voor deze zondag is zuiverend water, water dat leven 
geeft (bij Zacharia 14:8-9).  
 
Op de zondag 9 december komt ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland naar 
Rijsoord. In de bloemschikking branden vandaag twee kaarsen. Het symbool voor deze 
zondag is het louterende vuur waar de profeet Maleachi over spreekt (bij Maleachi 3:1
-4). De kinderen hebben deze zondag hun eigen Adventsviering in Church4You. 
 
Op zondag 16 december ontsteken we de derde Adventskaars. Bij de profeet Sefanja 
lezen over de verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en alles wat er 
leeft en groeit en bloeit (bij Sefanja 3:14-20). De Adventsperiode is een tijd van be-
zinning en inkeer. Draag vruchten van nieuw leven, schrijft Lucas ons (Lucas 3:7-18). 
Heb je twee jassen - geef er één weg; schenk aandacht aan wat goed is, rechtvaardig, 
eervol en waar.  
 
Op zondag 23 december is het vierde Advent. Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 
gaat dan bij ons voor. In de profetie van Micha lezen we hoe er uit het kleine iets 
groots voortkomen. Zo zal in het nietig kleine dorp Bethlehem een Redder geboren 
worden. Het symbool voor deze zondag is de lucht die nodig is om te leven (bij Micha 
5:1-4a). 
 
Op de avond van maandag 24 december houden we de Kerstnachtdienst. Het thema is: 
Nacht Wacht. We wachten op het licht van de Komende en leven zo de Dag tegemoet. 
Gospelkoor We believe uit Hardinxveld-Giessendam zal aan deze dienst meewerken. 
De nachtdienst begint om 22.30 uur.  
 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. (Lied 511:5).  
 

Op 1e Kerstdag (dinsdag 25 december) vieren wij de geboorte van onze Heer Jezus. 
Wij zijn  de getuigen van het Licht dat de duisternis komt verdrijven. Op deze Kerst-
morgen lezen we het begin van het evangelie van Johannes, de zogenoemde Proloog 
(Johannes 1:1-14): in den beginne was het Woord, dat de dingen aanraakt; de aarde 
komt tot bloei, zij wordt een nieuwe schepping. Sinds jaar en dag wordt dit bijzonde-
re gebeuren bezongen en ook wíj gaan dat op deze feestdag doen: Hij maakt alle din-
gen nieuw! 
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Op zondag 30 december is mw. ds. F. Wierdsma uit Rotterdam onze voorganger. Een 
bijzondere zondag, tussen Kerst en Oud en Nieuw. Hebben wij Gods stem gehoord? Of 
laten we het licht in het duister slapen? God roept totdat Hij wordt gehoord, in den 
beginne was het woord (Lied 488:5). 
 
Op de avond van Oudejaarsdag, zaterdag 31 december, hebben we als SaRi-kerken 
een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk.  
 
Voorganger in deze oudejaarsdienst is ds. M. de Geus uit de Levensbron; de dienst be-
gint om 19.00 uur. Op de oudejaarsavond zoeken we elkaar op en overdenken het jaar 
dat achter ons ligt. Of misschien gaan onze gedachten al vooruit, onze plannen voor 
het nieuwe jaar: wat zal 2019 ons gaan brengen? Laten wij hoe dan ook Gods zegen 
zoeken, want aan ’s Heren zegen is het al gelegen (Psalm 127:1).  
 

In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. (Lied 511:7).  

 
 
Wij wensen elkaar gezegende en feestelijke diensten toe, 

en voor het nieuwe jaar: vrede en alle goeds! 
ds. Herman Offringa 

 

Zieken(t)huis 
 
Op het moment van schrijven is mw. W. Lodder-Bestebreurtje (Seringenplantsoen) 
weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
Wij wensen onze zieken en herstellenden goede moed en vertrouwen toe. 

 
ds. G.H. 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 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Bijbelkring “Manna” 
 
Op donderdagavond 6 december komt de SARI-bijbelkring “Manna” weer samen, deze 
keer in de Fontein in Rijsoord. Met een kleine groep bespreken we de thema’s uit het 
boekje Klare taal, een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel. Tijdens deze 
derde bijeenkomst blikken we nog even terug op de vorige keer. Toen ging het over 
“lifestyle”. Daarna spreken we, naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het 
boekje, over de Bijbel als literatuur. We beginnen om 19.45u. In het nieuwe jaar gaan 
we verder, nadere informatie volgt.  

ds. Herman Offringa 
ds. Martin de Geus 

 
Opbrengst Collectes 
 
 
20-10-2018 Kerk (huwelijkscollecte) € 509,76 
 
21-10-2018 Kerk € 179,25 
 Onderhoud gebouwen € 146,95 
 Eigen jeugd €  67,69 
 
28-10-2018 Diaconie € 142,55 
 Onderhoud gebouwen € 145,45 
 Eigen jeugd €  59,70 
 
04-11-2018 Diaconie € 181,96 
 Onderhoud gebouwen € 178,45 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €  66,91 
 
07-11-2018 Kerk (dankstondcollecte) € 454,80 (*) 
 Diaconie (dankstondcollecte) € 126,90 (*) 
  
11-11-2018 Diaconie (aanvulling dankstondcollecte) € 409,25 (*) 
 Kerk (aanvulling dankstondcollecte) € 265,80 (*) 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €  75,70 
 
18-11-2018 Diaconie tbv S.O.S. Kinderdorpen € 257,00 
 Onderhoud gebouwen € 150,75 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €  61,45 
  
 (*) excl. nagekomen bedragen via de Rabobank  
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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Lichtjestocht 
 
Op Woensdagavond  19 dec. Is er een lichtjestocht vanaf de school de “Klimop” 
 
Deze start om 18.30 uur vanaf de school. 
 
De kleuters gaan eerst weg en daarna volgen de oudere groepen. 
Ouders ,opa’s en oma’s mogen ook mee lopen  met hun kinderen. 
 
U bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen langs de route, met onderweg de 
lichtjes in potjes. 
 
In de Opstandingskerk staat een koortje en wordt er een lied gezongen . 
 
We gaan niet naar de andere kerk, omdat de wandelroute te gevaarlijk is over het 
fietspad. 
 
Bij terugkomst bij school staat er koffie en choco-
melk klaar voor iedereen met een echte stal en 
Jozef en Maria met kindje in de kribbe. 
  
Dank voor het meesparen van de potjes, we heb-
ben er inmiddels genoeg. 
 
Marian de Vree 
 

Collecte op zondag 9 december 2018 bestemd voor  
Pastoraat Protestantse Kerk 

 
Pastoraat nieuwe stijl 
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in ge-
meenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protes-
tantse Kerk brengt in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pasto-
raat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ met als doel van elkaar te leren door 
informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Het aantal plaatsen wordt het ko-
mende jaar uitgebreid. 
Naast deze leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe vor-
men van leren, zoals de e-learning ‘pastorale gesprekken’. E-learning maakt gebruik 
van afwisselende leermiddelen, zoals filmpjes en stellingen. Vrijwillige werkers in 
het pastoraat kunnen de leerstof zelfstandig verwerken, op een zelf gekozen tijdstip 
en locatie. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laag-
drempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld 
en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn 
nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het meer aankomt op vaardig-
heden van gemeenteleden zelf. Deze collecte wordt van harte aanbevolen! 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

8 

  

Verantwoording giften Diaconie 
  
Via Rabobank kerstpakkettenactie         €   25,00 
Via Rabobank kerstpakkettenactie         €   25,00 
Via Rabobank kerstpakkettenactie         €   25,00 
Via kas kerstpakkettenactie totaal         € 211,00 
Via Rabobanmk voor Dankstond si          € 100,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Met vriendelijke groet 
Kees Alblas penningmeester CvD 

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 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 

verhuizing graag een bericht in verband 

met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen december 

 
23 december1933 
De heer. H. van Hal, 
Burg.de Zeeuwstr.412, 
2982 BE Ridderkerk 
 
28 december 1939 
Mevrouw J.T. de Vroed-van der Tholen       
Kuypersdreef 18 
2992 HP  Barendrecht 
 

 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 

Verhuisd: 
 

Martha Verveer vanuit H.I.Ambacht 

naar 

J.C.de Backstraat 3 

Haar tel.nr. is  

0180-472701 

 

 

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   
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NBG Bijbel-

leesrooster  

december 

 
 

 

 

 
Het volk dat in donkerheid  

wandelt, ziet een groot  licht; 
over hen die wonen in een land 
van diepe duisternis straalt een 

licht.  
 

Thuiskomen   
 
Dat thuiskomen is erg, o God 
mijn huis is zo verlaten 
steek ik de sleutel in het slot 
dan kan ik de stilte haten. 
 
Ik was op visite deze dag 
ze hebben me verwend 
ik voel dat ik niet klagen mag 
maar het verdriet, o Heer,   
is u bekend. 
 
Steeds is er dat lege huis 
waar hij/zij mij niet meer wacht 
ach, elk mens heeft zo zijn eigen kruis 
elk mens zijn eigen klacht. 
 
“mijn kind, zeg mij al je verdriet 
ik heb mij niet vergist 
echt, ik begeer je tranen niet 
ik weet dat je hem/haar mist 
 
steek je de sleutel in het slot 
denk dan, ben niet alleen 
de eerste die mij groet 
is God, want hij ging nimmer heen 
 
eens kom je thuis waar hij/ zij ook is 
ik kom je zelf wel halen 
dat thuiskomen kent geen gemis 
thuis in de hemelse zalen” 
 
 
ingezonden door Joop Euser 
gedicht van J.W.van Eelen  

1 december Lucas 1:26-38 
2 december Openbaring 8:1-13 
3 december Openbaring 9:1-12 
4 december Openbaring 9:13-21 
5 december Openbaring 10:1-11 
6 december Openbaring 11:1-14 
7 december Openbaring 11:15-19 
8 december Lucas 1:39-56 
9 december Openbaring 12:1-12 
10 december Openbaring 12:13-18 
11 december Openbaring 13:1-10 
12 december Openbaring 13:11-18 
13 december Openbaring 14:1-13 
14 december Openbaring 14:14-20 
15 december Openbaring 15:1-8 
16 december Openbaring 16:1-11 
17 december Openbaring 16:12-21 
18 december Openbaring 17:1-8 
19 december Openbaring 17:9-18 
20 december Openbaring 18:1-8 
21 december Openbaring 18:9-24 
22 december Openbaring 19:1-10 
23 december Lucas 1:57-66 
24 december Lucas 1:67-80 
25 december Lucas 2:1-21 
26 december Handelingen 6:8–15 
27 december Handelingen 7:1-16 
28 december Handelingen 7:17-34 
29 december Handelingen 7:35-43 
30 december Handelingen 7:44-60 

31 december Psalm 147 
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Kerstnachtdienst 24 dec. 
  
 
Op Maandag avond 24 dec. Is er weer een Kerstnacht-
dienst in de Opstandingskerk. 
 
De dienst begint om 22.30 uur ,maar de kerk is om 22.10 uur open . 
 
Het koor wat deze avond hun medewerking zal verlenen is “We Believe” uit Hardinx-
veld Giessendam. 
 
 
Er worden weer mooie kerstliederen gezongen. 
 
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar nog een 
glaasje Gluhwein te drinken. 
  
De kerstnachtcommissie 

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 14 december 
2018 

 
Achter de bar staan dan 

Arie en Ragnar 
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HVG * Bid en Werk *   
 
Dinsdag 18 december houden wij de kerstviering in de Hervormde Kerk aan de Rijks-
straatweg,  wij doen dit samen met "Passage". We beginnen deze avond om 19.45 , 
iedereen in van harte welkom op deze avond , wij verwelkomen u graag, namen be-
stuur en leden wensen wij u fijne kerstdagen en een gezond 2019 
 

PCOB. 
 
Woensdag 12 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer 
haar maandelijkse bijeenkomst.   
Vooruit kijkend naar de kerstdagen geeft de heer P. Stam  uit Etten Leur  een presen-
tatie in woord en beeld over het meisje Maria dat verkozen wordt tot moeder van Je-
zus. Hierin wordt op een andere manier naar haar gekeken. Een verhaal dicht bij de 
oorspronkelijke tekst maar toch anders. 
 
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. 

 
 

Lunchcafé De Fontein 
 
 
 
 
 
Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?  
 
Op de volgende datum staat de tafel weer gedekt: 

 
20 december (opgeven tot uiterlijk 13 december) 
3 januari (opgeven tot uiterlijk 27 december) 

 
 

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 
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Wijn voor World Servants 

Beste gemeenteleden, alweer enige tijd geleden hebben wij een en ander verteld en 

laten zien over onze reis met World Servants naar Zambia. Inmiddels hebben wij van 

Dhr. Tembo (de plaatselijke coördinator ) vernomen dat er een leraar is aangesteld en 

het klaslokaal volop in gebruik is! Omdat deze reis veel indruk op ons heeft gemaakt, 

en we hebben gezien hoe waardevol het werk van de stichting World Servants is heb-

ben wij besloten in 2020 weer deel te nemen aan een van de projecten van deze 

stichting. De exacte invulling van de projecten weten we pas in 2019, wat we echter 

wel zeker weten is dat we weer een flink bedrag bij elkaar moeten verzamelen…  
Aangezien de feestdagen er weer aankomen hebben wij besloten om te beginnen met 
een Wijnactie!  

Welke wijnen zijn te verkrijgen? 

Wat is de prijs? 
Per fles €7.50 
Per doos €42.50 
 

Hoe kan ik ze bestellen? 
Achter in de kerk ligt een intekenlijst, daarnaast kunt u Niels (06-
21340010) of Rick(06-11239534) bellen voor een bestelling. De wijn 
wordt bij u thuisbezorgd! 
 
Tot wanneer kan ik wijn bestellen? 
2020 duurt nog lang, het komende jaar is de wijn via ons verkrijg 
baar, ook voor feesten en partijen kunt u het komende jaar dus bij  
ons terecht!  

Tarani Cabernet Sauvignon 2017 (Rood) 

  
Tarani Cabernet is zacht en soepel en 
smaakt naar rode bessen. De wijn heeft 
ronde tannines en een zwoele afdronk. 
Deze wijn ruikt naar rood fruit, maar ook 
iets amandel en vanille. Drink deze wijn 
op een temperatuur van 16-18°C. 

  
Lekker bij 

Lekker als borrelwijn, bij diverse vleesge-
rechten en niet te sterke kazen 

  

Tarani Sauvignon Blanc 2017 (Wit) 

  
Tarani Sauvignon Blanc is een soepele 
zachte witte wijn waarvan de smaak 
wordt gedomineerd door exotisch fruit. 
Drink deze wijn op een temperatuur 
van 8-10°C. 

  
  
Lekker bij 

Geweldig als aperitief en lekker bij 
schaal- en schelpdieren, visgerechten of 
wit vlees 
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Bedankt 
 

Wij als bloemengroep hebben op onze laatste vergadering af-

scheid genomen van Trijnie van der Waal.  

Zij heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden 

bij de bloemschik groep, mede door haar gezondheid.  

Dit vinden wij erg jammer, maar wel te begrijpen. 

Trijnie heeft vanaf de oprichting van de bloemengroep al mee 

gewerkt. Dit is meer dan 40 jaar! Een lange periode, waarbij we 

gebruik mochten maken van haar creativiteit en inzet.  

De wekelijks bloemengroet werd volgens rooster door haar verzorgd.  

Maar vooral de verschillende liturgische schikkingen van Advent , Pasen en Pinksteren 

werden mede door haar stijlvol en creatief verzorgd.  

Trijnie, nogmaals bedankt voor je inzet. 

 

De Bloemengroep 

 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters 
 
(in de periode van 27 oktober 2018 t/m 23 november 2018) 
  
Via mw. M. de Koning-Nugteren voor de bloemen   €  20,00 
Via dhr. W.A. IJsselstein  wijkgeld Elisabeth   €  90,00 
Via de Rabobank voor de dankstondcollecte €  25,00 
Via de Rabobank  voor de dankstondcollecte €  50,00 
Via de Rabobank voor de dankstondcollecte € 100,00 
Via de Rabobank voor de dankstondcollecte € 400,00 
Via de bus in de hal van de kerk voor de dankstondcollecte € 150,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

 

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 2018”.  
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand december zal 
plaatsvinden op 27 december 2018. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beo-
gende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 
002633644. 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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‘Geef licht’ 
 

Het thema voor de liturgische schikkingen van Advent en Kerst is ‘Geef licht” 

 

Een passend thema in de donkere dagen voor Kerst. 

 

In de Adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de Zoon van God die naar 

de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker we mogen vertrouwen op het licht 

dat zal komen. 

 

Maar Advent is meer dan alleen de voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De 

lezingen van het leesrooster roepen dan ook op om na te denken, terug te kijken en te 

veranderen. Daarmee is de Advents tijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op 

ons “zijn” als mensen. 
Deze liturgische schikking is mede tot stand gekomen door de samenwerking met Kerk 

in actie, waardoor er aandacht is voor gebieden in de wereld waar het duister is, zoals 

in gewelddadige wijken van Pretoria in Zuid- Afrika, werkende kinderen in Colombia, 

weeskinderen in de Oekraïne. 

 

De Christelijke minderheid in Myanmar, en de vluchtelingen uit Syrië die nog in Liba-

non verblijven. De projecten van Kerk in Actie proberen te bewerkstelligen dat ook 

anderen, waar ook ter wereld uit de duisternis komen naar het licht. 

Geef ook hen licht! 

 

De basis van onze symbolische schikking is een kubus, als symbool van de aarde en is 

opgebouwd uit natuurlijke materialen, zoals takken, bessen en bloemen. De “Aarde” 
staat ook symbool voor de  vier windstreken en de vier elementen water vuur, aarde 

en lucht. 

 

De vier elementen spelen een rol in de lezingen uit het Oude Testament van de vier 

Advents zondagen: Zacharia 14: 4-9 heeft het over het water dat leven geeft. Malea-

chi 3:1-4  spreekt over het  louterende vuur. Sefanja 3:14-20 spreekt over verbonden-

heid van de mensen in de relatie tot de aarde en al wat daar is. Micha 5:1-4a spreekt 

over de belofte die gaat komen, de beweging die nodig is, lucht om te leven. 

De kleur van de schikking is bij eerste advent donker van kleur, daarna worden de 

kleuren lichter. En met Kerst zal de “Aarde” in volle bloei zijn. Johannes 1:1-14 maakt 

ons getuige van het Licht dat de duisternis zal verdrijven. 

 

De brandende kaarsen op de schikking verbeelden dat het Licht dichterbij komt. 

 

Uit duisternis is het Licht ontvangen 

In de gedaante van een Kind. 

De Morgenster, die met verlangen 

De Mensen met het licht verbindt 

 

Goede Kerstdagen toegewenst namens de bloemengroep 
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Terugblik op het bezoek van onze  
           Rwandese gasten 
 
 
Voor de gasten was een heel druk programma 
opgesteld, o.a. een bezoek aan de PKN en  
Kerk in Actie in Utrecht, Den Haag, het strand 
van Scheveningen en Dordrecht. 
Ook bezochten zij alle deelnemende kerken. 
 
Op  1 november waren ze met zijn vieren te 
gast bij ons in Rijsoord. Ze bezochten de inloopochtend. Er werd enthousiast gesjoeld 
en Rummicub gespeeld.  
 
Daarna werd er een heerlijke maaltijd voorgeschoteld in het Lunchcafé.  
 
Om 14.00 uur werden we verwacht in het Johannes Post Museum. 
Na een bezoekje aan het klaslokaal en het museum volgde een prachtige filmvoorstel-
ling van een reis naar de maan. Het was voor hen onvoorstelbaar wat ze allemaal te 
zien kregen. In een ‘ruimtecapsule’ maakten ze ook nog een ‘echte’ ruimtereis.  
Er werd volop genoten. 
Na dit bezoek gingen de delegatieleden terug naar hun gastgezinnen. 
 
Op 4 november was Immaculée bij ons te gast in de eredienst. Ze bracht een brief 
mee van onze partnergemeente Runda. Ook van haar eigen gemeente Kayonza, onze 
andere partnergemeente kregen we een brief, die ter plekke voorgelezen werd, en 
een kerstgroet, getekend door veel gemeenteleden.  Ook bracht ze nog een cadeau 
mee: een prachtige trommel, die direct door Ds. Offringa werd uitgeprobeerd.  
Ook kregen we een schilderij, door Immaculee zelf gemaakt. Het stelde het thema 
voor: ‘Oud en Jong verbonden’.  
Het koor Nyah Ubuntu uit Hardinxveld Giessendam zong prachtige Afrikaanse liederen.  
Het was een heel feestelijke dienst.  
 
We mogen terugzien op een heel geslaagd bezoek.  
 
Fam. Offringa en Fam. de Koning: Heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid die werd 
verleend aan de delegatieleden! 
 
Op maandagmorgen 12 november jl. vertrok de hele delegatie ‘s morgens om 5 uur!! 
vanuit Rijsoord op weg naar Schiphol.  
 
Alle (zware) koffers mochten gelukkig mee in het vliegtuig en aan het eind van het 
dag kregen we het blijde bericht dat de delegatieleden weer veilig waren aangekomen 
in Kigali, waar ze werden verwelkomd door een grote groep familie-en gemeentele-
den.  
 
Commissie ZWOE 
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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- 
 

Eglise Prebyterienne au Rwanda 
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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Stand per 23 november 2018: 
 
Door 162 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 70.530,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 47 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder ver-
melding van “VVB 2018”.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 

 
Nogmaals “Solidariteitskas 2018”  
 
In het novembernummer van Rijsoord aan ’t Woord trof u een brief aan over de Solidari-
teitskas. Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage 
aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen. 
 
Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wan-
neer  wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten 
goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om 10 euro bij te dra-
gen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling. 
 
Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. 
Mocht u ook nog een bijdrage willen doen; In de hal van de kerk liggen machtigingsfor-
mulieren. Deze kunt u invullen en tot uiterlijk zondag 16 december a.s. deponeren in de 
bus in de hal van de kerk. Op 27 december 2018 zullen wij het bedrag dan afschrijven 
van uw rekening. Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer 
NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermel-
ding van ‘Solidariteitskas 2018’.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Penningmeester / Bijdragen-administrateur  



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

18 

 
College van Diakenen 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 
Postbus 2033 
2980 CA Ridderkerk 
 
 
 
 
Aan de Gemeente van de 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 
 
 
 
 
Begroting 2019 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2019. 
 
Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het 
presenteren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij 
alleen een weergave van de totaalbedragen. 
 
Daar de gelden bijeen gebracht zijn door giften en collecten, door u dus, gaan wij 
als College van Diakenen zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gelden.  
Toch zullen wij daar waar nodig, zeker bij rampen en andere noodsituaties ver of 
dichtbij, zoveel als maar mogelijk is ondersteuning geven. 
 
Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzage beschik- 
baar zijn voor de gemeente. Daarom zal de gehele begroting ter inzage liggen 
op het kantoor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord. 
Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de begroting wilt inzien. 
 
De begroting zal voor een 5-tal dagen ter inzage liggen in de week van 3 t/m 7  
december 2018. 
 
Het College van Diakenen hoopt op wijsheid en inzicht bij het beheren van onze 
middelen maar ook bij het delen van deze middelen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 
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Begroting diaconie 
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Uitnodiging Kerstconcert Whisper 

 
waar we onze Kerst-CD zullen presenteren op 

 
9 december 2018 

 
15.00 uur tot ± 16.30 uur 

 
in de Opstandingskerk 
Rijksstraatweg 95-97 

In Rijsoord 
 

Toegang gratis of 
€ 10,00 inclusief CD en consumptie. 

 
Reserveren of bestellen CD; 

12764bunt@gmail.com. 
 

Tot Ziens! 
 

Groot FamilieKerstconcert in Zwijndrecht 
 

Op vrijdag 14 december 2018 is er in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht  

een groot FamilieKerstconcert georganiseerd voor de gemeente Zwijndrecht.. Aan deze 

avond werken mee het Inspire2liveChoir uit Alblasserdam (ruim 190 leden) o.l.v. Peter 

Overduin.  

Verder werken aan deze avond mee de sopraan Annelies Schep, de organist  André de 

Jager en de pianist Lennart Morée aan de vleugel. 

Bijzonder verheugd is de organisatie met de medewerking van de bekende zangers LOU 

PRINCE en MARCO BAKKER. 

Ook de burgemeester Dominic Schrijer zal op deze avond voor diverse verassingen zor-

gen in zijn bijdrage. 

De opbrengst van deze avond is bestemd voor de stichting van Prof. dr. Casper van Eijck 

genaamd Support Casper. Deze stichting financiert onderzoek naar alvleesklierkanker.  

Het belooft een zeer gevarieerde en bijzondere avond te worden.  Zie ook 

www.inspire2livemusic.nl  

 

Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. Toegangsprijs € 15.-p.p. t/m 12 jaar € 5.-p.p. 

Inlichtingen en kaarten: kaartverkoop@inspire2livemusic.nl of 06-40329257. 

Kaarten verder bij de koorleden en ’s avonds aan de kerk. 
en Jedaflowers, Passage 15 te Zwijndrecht. 

http://www.inspire2livemusic.nl
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SFEERVOLLE WINTERMARKT IN KERK TE SLIKKERVEER 

 
 

Zaterdag 8 december is er in de Christus is Koning kerk aan het Dillenburgplein weer 

een wintermarkt. 

Deze markt staat al een aantal jaren bekend om zijn sfeervolle en ongedwongen ge-

zelligheid. 

De ingang van de kerk nodigt door de leuke kerstaankleding meteen uit om binnen te 

gaan kijken.  

 

Natuurlijk kan er op deze  markt van alles gekocht worden, behalve veel kerstartike-

len hebben we ook prachtige kerststukjes, plantenbakjes en de kransen niet te verge-

ten!  Verder vogelvoeders, zelfgemaakte advocaat en jam, prachtige sieraden, woon-

accessoires enz. enz. 

 

Tevens zijn er mooie en zelfs compleet aangeklede kunstkerstbomen te koop. 

Ons winterrestaurant was vorig jaar een groot succes.....u wordt op uw wenken be-

diend en kunt gezellig zittend genieten van koffie, thee, heerlijke erwtensoep en al-

lerlei andere lekkere dingen. 

 

En niet te vergeten....ons RAD VAN AVONTUUR !!! Er zijn prachtige prijzen en waarde-

bonnen te winnen die voor een groot deel beschikbaar gesteld zijn door winkeliers. 

 Het Rad draait 's morgens vanaf 11 uur en 's middags vanaf half 2.  

 

Kerst-Doelenconcerten 2018 
Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2018 twee Kerst-

Doelenconcerten in de ambiance en sfeer van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.  

 

Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt het meest indrukwekkende en 

inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht: Een groot en 

machtig wonder - hét verhaal van liefde, licht en leven. Het afwisselende programma 

wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde!  

 

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst-Doelenconcerten 

2018 vorm en inhoud met medewerking van: het Golden Circle Ensemble o.l.v. John 

Bakker, André de Jager(orgel), André van Vliet (piano).en het orkest l’ Orchestra Par-
ticolare.  

Data en aanvangstijden: zaterdag 15 december aanvang 14.00 uur en donderdag 20 

december, aanvang 20.00 uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 

50, Rotterdam. 

Toegang: toegangsbewijzen vanaf € 25,- zijn te bestellen via de website: 

www.dedoelen.nl of telefonisch 010  217 17 17 of aan de kassa van Concertgebouw de 

Doelen, Schouwburgplein 50 te Rotterdam. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, 

programmaboekje en garderobe. 

http://www.dedoelen.nl
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Kerstsamenzang met het Bethelkerkkoor 
 
 
Komt allen, groot en klein, naar de bekende kerstzondagavondzang in de Bethelkerk aan 
de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht op zondag 16 december a.s. Aanvang 19.30 uur. 
 
Op deze avond mogen we vol vreugde zingen van de geboorte van het kindje Jezus. Ook 
in een tijd waar donkere wolken van onrust en verdriet boven ons hangen, mogen we kij-
ken naar de ster van Bethlehem.  
 
Voor de kinderen is het altijd weer een hoogtepunt als zij met een brandend lichtje met 
elkaar de kerk binnenkomen en hun kinderliedje zingen. Verder zullen vele bekende 
kerstliederen gezongen worden samen met het Bethelkerkkoor. Ook zal het koor een aan-
tal liederen laten horen uit hun kerstrepertoire.  
 
We openen deze zondagavondzang met het lied ‘Komt allen tezamen’. Ook zullen we 
zingen ‘Er is een roos ontloken’ en ‘Mijn ziel verheft Gods eer’. Het koor zingt o.a. ‘In 
the Bleak Midwinter’ en ‘Herders in ’t veld van Ephrata’. We besluiten deze kerstzon-
dagavondzang met het zingen van het ‘Ere zij God’. 
 
De organist van deze avond is André de Jager. Verder werkt mee Joost van Belzen 
(vleugel). Wim de Penning heeft de algehele leiding. 
 
Toegang is vrij en bij de uitgang is er een collecte.  
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
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Samen zingen van Advent en Kerst in de Open Hof 
  
Op zondag 9 december staat de eerstvolgende zangdienst gepland in de Open Hof te 
Hendrik-Ido-Ambacht.  
Het thema luidt deze keer “Zingen van Advent en Kerst”. Dit keer zal medewerking 
worden verleend door het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht o.l.v. Wim de Penning.  
 
Het orgel wordt bespeeld door André de Jager en bovendien zal trompettiste Jantine 
Kalkman medewerking verlenen. Zingen van Advent en Kerst betekent dat u samen-
zangliederen kunt verwachten zoals: “Heft op uw hoofden poorten wijd” – “Nu daagt 
het in het oosten” en “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken”.  
 
Maar we zingen ook “echte” kerstliederen, zoals “Eer zij God in onze dagen” en het 
“Ere zij God”. Dit laatste lied uiteraard met tegenstem van het koor.  
Uiteraard zullen het gedicht, een instrumentaal intermezzo en de fraaie beamerbeel-
den niet ontbreken.  
Belangstellenden kunnen vooraf email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat 
kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com .  
De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hen-
drik-Ido-Ambacht.  
Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte 
gehouden voor de onkosten.  

 
Groot kerstconcert in de Bethelkerk  
in Zwijndrecht 
 
 
Een groot samengesteld koor bestaande uit de koren: 
Bethelkerkkoor Zwijndrecht, “Eensgezindheid” uit Oud-
Alblas en “Excelsior” uit Kockengen komen op vrijdag 21 
december samen voor een kerstconcert in de Bethelkerk, 
Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht.  
 
Onder de leiding van dirigent Wim de Penning zingen zij over het meest indrukwek-
kende verhaal uit de wereldgeschiedenis, hét verhaal van liefde, licht en vrede.  
 
Aan dit concert werken verder mee: Annelies Schep (sopraan), Suzanne Arends (fluit), 
Mirjam Vos, (viool), Lennart Moree, (piano) en Edwin Vooijs, (orgel). De algehele lei-
ding is in handen van Wim de Penning. Naast koorzang is er ook samenzang. 
 
De avond begint om 20.00 uur en de toegang is € 10,00.  
 
De kaarten zijn in Zwijndrecht verkrijgbaar bij mw. G.Sala, telefonisch. (078) 610 15 
51, email: koossala@kpnmail.nl, Mw. A. Groenendijk, telefonisch (078) 610 53 27, 
email: ansgroenendijk@live.nl, via de koorleden van de deelnemende koren en via de 
website: www.wimdepenning.nl  
 
 
 
  

mailto:leenkoster53@gmail.com
mailto:koossala@kpnmail.nl
mailto:ansgroenendijk@live.nl
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(Concert) agenda 

  6 en 20 de-

cember 2018 

De Fontein Inloopochtend vanaf 

10.00 uur 

Koffie en gezelligheid! 

20 december 

en 3 januari 

De Fontein Lunchcafé De Fontein Aanvang 13.00 uur 

Opgeven bij Marrie de Ko-

ning of Ria Bode 

8 december 

2018 

Christus is Ko-

ningkerk  

Slikkerveer 

Gezellige Wintermarkt 

 

 

9 december 

2018 

Opstandingskerk Kerstconcert Whisper 

Aanvang 15.00 uur  

Toegang gratis óf € 10,— 

incl. CD en consumptie 

9 december 

2018 

Breepleinkerk 

Rotterdam 

‘Zingen maakt blij’ 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. Ridderkerkse Kin-

der-en jeugdkoren o.l.v. 

Jennifer v.d.Hoek, voor-

ganger Ds. J. (Koos) Staat 

9 december De Open Hof 

H.I.Ambacht 

Zangdienst 

aanvang 17.00 uur 

Samen zingen van Advent 

en Kerst 

12 december 

2018 

Lichtjestocht 

Present Ridder-

kerk 

Vanaf 19.00 uur Opgeven noodzakelijk via  

info@presentridderkerk.nl 

14 december 

2018 

Bethelkerk 

Zwijndrecht 

Familiekerstconcert  

Aanvang 20.00 uur 

 

m.m.v. Inspire2LiveChoir 

Toegang € 15,— 

14 december 

2018 

Soosruimte 

De Fontein 

Ontmoetingsavond 30+ 

Vanaf 20.00 uur 

Praatje, glaasje, ontmoe-

ting, gezelligheid 

15 december 

2018 

De Doelen 

Rotterdam 

Kerstconcert 

Deo Cantemus 

Toegang € 25,— 

15 december 

2018 

Levensbron 

Ridderkerk 

Kerstmarkt 

vanaf 10.00 uur 

 

19 december 

2018 

Lichtjestocht, 

georganiseerd 

door 

‘De Klimop’ 

Start vanaf 18.30 uur 

vanaf de school 

 


