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Stencilen:  

Maandag 1 juli 

Bundelen: 

Woensdag  3 juli 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maanden juli/

augustus met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 28 juni bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 

 

Van de redactie 
Het is alweer juni...onderweg naar het werk kom ik op de fiets door een prachtig 

natuurgebied in de Hoekse Waard. Daar staan de lammetjes weer in de wei en de 

kleine eendjes en jonge zwaantjes zwemmen weer dapper achter hun mama aan in 

de brede sloten. Wat is de natuur toch prachtig!  

Prachtig is ook de saamhorigheid van onze gemeente. Zo fijn om te zien hoe be-

trokken iedereen zich voelt bij alles wat er in en rondom de kerk gebeurt! 

Verrassende ontmoetingen tijdens de doopreünie, heerlijk meezingen en luisteren 

naar het popkoor, bewonderen van beeldhouwwerk, reisfoto’s en liturgisch bloem-
schikwerk tijdens de open middag… er valt ook binnen onze gemeente zoveel te ge-
nieten! Begin Juli is er weer de jaarlijkse Barbecue, u bent allen hiervoor van harte 

uitgenodigd.  

Binnenkort is het Pinksteren, het feest van de Uitstorting van de Heilige Geest. 

Laten we allen een voorbeeld zijn van de Heilige Geest die in ons werkt, die Geest 

waarvan we allen mogen getuigen in woord en daad.  

Ik wens u een prachtige junimaand waarin hopelijk veel voor u te genieten valt. 

U kunt in dit nummer van Rijsoord aan ‘t Woord nog meer activiteiten vinden die 
voor u worden georganiseerd! Geniet!!!  
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Erediensten 

 

Zondag 2 juni 2019 

09.30 uur : Ds. E. Bijl, Nieuw-Beijerland 

CHURCH4YOU 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 9 juni 2019—PINKSTEREN—OPENBARE BELIJDENIS 

m.m.v. WHISPER 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : P.Bezemer en C. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 16 juni 2019—HEILIG AVONDMAAL 

09.10 uur Zingen van opwekkingsliederen 

09.30 uur : Mw.Ds. C. Flim, Hellevoetsluis 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 23 juni 2019 

09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips, ‘s Gravezande 

Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 
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Bij de kerkdiensten 
 
De kerkelijke feestdagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn nadrukkelijk ver-
bonden met de stand van de zon en de maan. De Paasdatum wordt berekend aan de 
hand van de eerste volle maan in de lente. Hemelvaartsdag en Pinksteren worden dan 
respectievelijk veertig en vijftig dagen na Pasen gevierd. Het begin van de zomer is 
bepaald op basis van menselijke afspraken. In Nederland en België begint de astrono-
mische zomer op 21 juni. Na die datum zijn onze kerkelijke feesten achter de rug. 
Daarna zijn natuurlijk nog feestdagen van persoonlijke aard, zoals  verjaardagen en 
jubilea, een diploma-uitreiking wellicht. Wij ontmoeten elkaar iedere week tijdens 
een kerkdienst op zondagochtend. Met woorden, liederen en gebeden blikken we te-
rug en kijken we vooruit. Wij vieren het leven rondom Woord en Sacrament. Wij ont-
vangen het van Hem die leven is en leven doet (Psalm 84). 
 
Zondag 2 juni, de zondag ná Hemelvaartsdag, wordt ook wel ‘wezen-zondag’ ge-
noemd. Na zijn hemelvaart zegt Jezus: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten; Ik 
kom naar jullie toe’  (Joh. 14:18). Wij ontvangen ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland als 
onze voorganger van dienst. 
 
Op zondag 9 juni vieren wij het feest van Pinksteren. Op deze morgen zullen twee 
van onze gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Het zijn Rick 
Bezemer en Bart Leentvaar. Zij ontvangen de zegen over hun gelovig leven en wij 
bidden dat zij het licht van Christus door deze wereld zullen dragen (Joh. 8:12). 
Zanggroep Whisper komt de dienst muzikaal opluisteren. 
 
Op zondag 16 juni gaat ds. C. Flim bij ons voor. Zij is één van onze oud-predikanten, 
we hoorden haar vorige maand ook tijdens de dienst met de doopreünie. Vandaag is 
het Trinitatis. Na de gave van de Geest met Pinksteren is het het feest van Drie-
eenheid. Een mooi moment om met elkaar het sacrament van het heilig Avondmaal te 
vieren. Wij delen brood en wijn, wij eten en drinken het leven dat niet vergaat. 
 
Op zondag 23 juni zal ds. C.P.M. Verrips uit ’s-Gravenzande bij ons voorgaan.  
 
Op zondag 30 juni is mw. ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool onze voorganger. Zij 
woont in Ridderkerk, maar is gemeentepredikant in Pernis.  

 
Goede en gezegende kerkdiensten toegewenst! 

ds. Herman Offringa 
 

 
 

Zondag 30 juni 2019 

09.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink– van den Dool, Ridderkerk 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

4 

Nagedachtenis Henk Harmsen  
 
In het vorige kerkblad maakten wij al melding van het 
overlijden van Henk Harmsen.  
 
Henk stierf op dinsdag 16 april 2019. Hij mocht 57 jaar 
worden.  
Henk had zijn heup gebroken en was geopereerd, 
maar door zijn dementie bleek revalidatie niet goed 
meer mogelijk. De verwarring en de onmacht, het 
maakte de weken op weg naar het Paasfeest tot een 
heel verdrietige periode, moeilijk voor zijn vrouw Jan-
tine, voor de verdere familie en de vrienden.  
 
Op woensdag 24 april zijn we met velen in de Opstandingskerk samengekomen om af-
scheid van Henk te nemen. In de liturgie van de rouwdienst waren elementen opgeno-
men uit de trouwviering van Henk en Jantine. Zij gaven elkaar het ja-woord op 1 juni 
2018, nog maar zo kort geleden.  
 
Woorden en gedachten brachten Henk in herinnering als een sterke man, een broer en 
oom en neef, een loyale collega en vriend. We hebben samen gezongen, er klonk 
mooie muziek. We lazen opnieuw de tekst uit 1 Korinthe 13, over de liefde die alles 
bedekt, de liefde die nooit vergaat. Bij het nieuwe licht van Pasen mochten wij dan-
ken voor zijn leven en wij baden om Gods Geest de Trooster.  
 
Aansluitend brachten we Henk naar zijn laatste rustplaats. Dat hij geborgen mag zijn 
in de vrede die alle verstand te boven gaat. 
   

ds. G.H. Offringa 

Zieken(t)huis 
 
Van onze zieken en herstellenden noemen wij:  
 
mw. W. Lodder – van der Steen mocht weer thuiskomen. 
mw. G. Lodder is gevallen en brak haar pols. Na behandeling en een kort verblijf in het 
Zorghotel van het Maasstad Ziekenhuis kon zij weer naar huis terugkeren. 
mw. S.A. Leentvaar – Bestebreurtje verblijft nog bij Antes Delta in Rotterdam-
Lombardijen. 
dhr. B. Sintemaartensdijk moet opnieuw een blaasoperatie ondergaan; dit zal in juni 

plaatsvinden. Bij deze operatie hoort ook weer een serie nabehandelingen 
 
 
Als lichaam van de Heer delen wij als gemeente in de vragen en zorgen rondom ziekte 
van onze gemeenteleden. Gelukkig is er vaak ook dankbaarheid om herstel. Wij gedenken 
allen die het moeilijk hebben met onze aandacht en voorbede. 

ds. G.H. Offringa 
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Afwezigheid predikant 
 
Van maandag 10 juni t/m maandag 8 juli heb ik vakantie. Gedu-
rende deze weken kunt u uw pastorale berichten doorgeven aan 
uw ouderling. Dat kunnen blijde of droeve situaties zijn: een ge-
boorte, een ziekenhuisopname of thuiskomst, het overlijden van 
een naaste.  
 
Zoals gebruikelijk kunnen deze berichten, als u het wenst, tijdens de zondagse kerk-
dienst een plaats krijgen als pastorale mededeling of als voorbede. Zo kunnen wij als ge-
meente met elkaar meeleven. Zo nodig verwijst de ouderling naar een waarnemende 
predikant of naar andere pastorale zorg.  
 
Ds. G.H. Offringa 

Zondagmiddag 2 juni a.s. 
 

Concert van twee mannenkoren  
in de Opstandingskerk 

  
Koninklijke Zangvereniging Rotte’s Mannenkoor 

 
en 
 

Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA 
  

Aanvang 15:00 uur  
 

Toegangsprijs € 10,00 p.p. 

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 

Zaterdagmiddag  
1 juni a.s. 

 
Orgel-Spektakel in de  

Opstandingskerk 
  

door organist Arjan Breukhoven 
 

Aanvang 16:00 uur  
 

Toegangsprijs € 5,00 p.p. 
 

kinderen tot 15 jaar gratis 
 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 april 2019 
  
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Verveer is afwezig met kennisgeving. 
Ds. Offringa leest Johannes 10 vanaf vs. 11, waarna de voorzitter voorgaat in gebed.  
 
De notulen worden kort besproken en vastgesteld. De ingekomen stukken worden ver-
deeld. 
De jaarrekening 2018 wordt besproken en goedgekeurd. Evenals de afgelopen jaren 
sluit de jaarrekening met een verlies; dit jaar per saldo € 25000,-. Ook het ledenaan-
tal loopt terug. De kerkenraad hierover zorgen en zal e.e.a. bespreken bij haar be-
raadslagingen over de toekomst van de gemeente. 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om ondanks de onzekere toekomst 
van het gebouw, het dak voor de helft te repareren. Risico voor lekkage en de onge-
wenste gevolgen daarvan zijn te groot. Om de reparatie te kunnen bekostigen is een 
actie met chocolade tablets opgezet. Met de kerkenraad zal een ontruimingsoefening 
worden gehouden op 12 juni as. 
 
De Rijsoorddag is verplaatst naar 21 september 2019. Onze kerk zal aanwezig zijn met 
een kraampje. 
 
De wijkteams hebben gesproken over het idee van gezamenlijke verjaardagvieringen. 
Hoewel men hierop zich positief tegenover staat is, men er in ieder geval dit jaar nog 
geen voorstander van. Er zijn namelijk al veel gezamenlijke activiteiten waarbij men 
elkaar ontmoet.  Stil gestaan wordt bij de verschillende zieken in de gemeenten. De 
behoefte in onze gemeente om naar elkaar om te kijken is gelukkig groot.  Daarom 
wordt afgesproken om, met in achtneming van de AVG, op het mededelingenbord ook 
een lijstje te hangen met adresgegevens van gemeenteleden die gedurende langere 
tijd elders verblijven. 
 
De jaarrekening van de diaconie wordt besproken en goed gekeurd. Er wordt stilge-
staan bij het project Rwanda. Verschillende gemeenten, waaronder Bolnes, trekken 
zich terug. De vraag is of het project ook bij ons nog in voldoende mate leeft. De oor-
spronkelijke doelstelling “uitwisseling” lijkt te zijn verworden tot financiële onder-
steuning. Alvorens hierover verder te spreken wordt de ZWOE om advies gevraagd.  
 
Besloten wordt om de ‘oude’ paaskaars voortaan te geven aan een gemeentelid.  Dit 
jaar is dat de familie Haasjes.  De Paasdageraadsviering vindt vermoedelijk plaats aan 
de rand van het Waalbos.  
 
Geconstateerd wordt dat er meerdere kerken afhaken voor het Christmasevent. De 
financiële bijdrage vanuit onze gemeente blijft in ieder geval hetzelfde als vorig jaar.  
 
De kerkenraad bespreekt de stand van zaken van de vacatures. Zoals eerder afgespro-
ken blijft als algemeen uitgangspunt gelden dat eerst gezocht wordt of aftredende 
ambtsdragers en overige functionarissen kunnen worden opgevolgd door nieuwe kan-
didaten. Indien dat niet lukt kan worden ingezet op verlenging van de termijn van de 
aftredende gemeenteleden. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat dit op 
termijn kan leiden tot continuïteitperikelen. 
 
Aan het eind van de vergadering leest de heer Visser lied 646, waarna de voorzitter de 
vergadering sluit.  
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 8 mei 2019 
  
De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest  Psalm 100, waarna de voorzit-
ter voorgaat in gebed.  
 
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 10 april 2019 worden vastgesteld waar-
na de ingekomen stukken worden besproken en, waar gewenst, worden verdeeld over 
de commissies. 
 
Gesproken wordt over het bezoekwerk. De predikant legt bezoek af aan alle gemeen-
teleden. Vanwege de spreiding van het bezoek is twee jaar geleden afgesproken dat 
de ouderling of PM-er bezoekt aflegt rond de verjaardag van oudere gemeenteleden 
en dat de predikant dan op een ander moment komt. Helaas hebben meerdere ge-
meenteleden te kampen met gezondheidsproblemen. Zij worden bezocht vanuit onze 
gemeente.  
 
Twee jonge mensen uit onze gemeente willen belijdenis doen. Gesproken wordt over 
de datum waarop dit zal plaatsvinden. Het zal een feestelijke dienst worden.  
 
Op 12 mei vindt de doopreünie plaats. GOT organiseert de doopreünie en heeft veel, 
fijne reacties ontvangen. Een grote opkomst wordt verwacht. De bloemen tijdens de 
doopreünie worden gegeven aan de oudste aanwezige die gedoopt is in onze kerk.  
 
De financiële jaarstukken 2018 van het College van Diakenen en van de kerk zijn 
goedgekeurd. De controlecommissie heeft de verklaringen van goedkeuring toegezon-
den met complimenten voor de  boekhouders en penningmeesters.  
 
Er is een overleg van de jeugdouderlingen binnen SARI-verband geweest. De Jeugd-
raad kijkt naar de suggesties voor activiteiten in de kerken. Van de classis is bericht 
ontvangen dat de kerkenraad een stem kan uitbrengen inzake de vacature in het clus-
ter Dordrecht voor de afvaardiging naar de classicale vergadering. De kerkenraad 
maakt hier gebruik van.  
 
Het 40-dagen boekje zag er ook dit jaar weer prachtig uit. Er is veel werk verricht om 
het boekje te kunnen samenstellen. Het boekje wordt goed gebruikt en gewaardeerd 
binnen onze gemeente.  
 
De komende vacatures zijn verschillende keren afgekondigd waarbij gemeenteleden 
namen hebben ingediend. De kerkenraad benadert de voorgedragen gemeenteleden 
met de vraag de vacatures in te vullen.  
 
Naast alle zakelijke aangelegenheden besteedt de kerkenraad ook aandacht aan gees-
telijke zaken. In deze vergadering gebeurt dat met name rond een tekst van Dietrich 
Bonhoeffer uit het werkschrift Weg van Leven. In de tekst wordt het belang van 
“luisteren” in relatie tot de naaste, het geloof en onze God benadrukt.   
  
De vergadering wordt beëindigd met het gedicht “Handen”, waarna de voorzitter de 
vergadering sluit.  
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Verjaardagen  

 
JUNI     

  

1 juni 1929  
De heer J. Dorsman 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 
 
12 juni 1934 
Mevrouw W. M. Tamerius 
J.C. de Backstraat 36 
2988 XJ Rijsoord 
 
19 juni 1925  
De heer Adr. Van Gameren 
St. Jorisplein 80 
2981 GG Ridderkerk 
 

 

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 

 

 Verhuizing 
 
 

Dhr. D. de Jong van de Langeweg is 

verhuisd naar: 

 

Meerkoetstraat 33,  3334 SV  Zwijndrecht. 

 

Het telefoonnummer wordt 078-8446384. 

Feest tussen hemel en aarde 

 
Toen Jezus naar de Hemel ging 

dachten misschien de mensen: 

Waarom gaat Jezus van ons weg 

nu wij Hem zo graag wensen? 

 

Hij heeft hen toen gezegd:  

Ik ga daar plaats voor jullie maken 

als ik hier niet meer ben 

zal ik van daar over je waken. 

 

En hij beloofde ook nog: 

zoals ik ben gegaan  

zo zal ik ook weer komen 

‘k ben hier niet ver vandaan 

 

en op het Pinksterfeest 

dan zal ik jullie sturen 

de Heilige Geest, 

dat zal niet lang meer duren. 

 

Zo werd de Hemelvaart toch fijn 

en horen we in kerken 

Hij zal voor altijd bij ons zijn 

ook als wij het niet 

merken. 

 

 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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NBG Bijbelleesrooster  

 

Juni 

 
 

 

 

 

 

  

zaterdag 1 juni Psalm 120 Ontheemd   
zondag 2 juni Spreuken 6:20-35 Vreemdgaan is gevaarlijk   
maandag 3 juni Spreuken 7:1-27 Laat je niet verleiden   
dinsdag 4 juni Spreuken 8:1-11 Filosofie is …   
woensdag 5 juni Spreuken 8:12-21 … liefde voor de wijsheid   
donderdag 6 juni Spreuken 8:22-36 Scheppingsverhaal   
vrijdag 7 juni Spreuken 9:1-18 Wijsheid duurt het langst   
zaterdag 8 juni Psalm 117 Kort maar krachtig   

zondag 9 juni Handelingen 2:1-13 

Eerste Pinksterdag 

Verstaanbaar voor ieder-

een 

  

maandag 10 juni Handelingen 2:14-28 Vervulde profetie   
dinsdag 11 juni Handelingen 2:29-36 Trefzeker   
woensdag 12 juni Handelingen 2:37-47 Doopdienst   
donderdag 13 juni Handelingen 3:1-10 Op de been geholpen   
vrijdag 14 juni Handelingen 3:11-26 Niet in eigen kracht   
zaterdag 15 juni Handelingen 4:1-12 Confrontatie   

zondag 16 juni Handelingen 4:13-22 

Wie moet je gehoorza-

men? 
  

maandag 17 juni Handelingen 4:23-31 Bewogen gebed   
dinsdag 18 juni Lucas 7:36-50 Geven en vergeven   
woensdag 19 juni Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten   
donderdag 20 juni Lucas 8:9-15 Betekenisvol   
vrijdag 21 juni Lucas 8:16-21 Familiebijeenkomst   

zaterdag 22 juni Lucas 8:22-25 

Volgelingen dichtbij en 

op afstand 
  

zondag 23 juni Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst)   
maandag 24 juni Lucas 8:40-56 Aanraking   
dinsdag 25 juni Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma   
woensdag 26 juni Lucas 9:10-17 Het broodnodige   
donderdag 27 juni Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek   
vrijdag 28 juni Lucas 9:28-43a Hoog bezoek   
zaterdag 29 juni Lucas 9:43b-50 Hoofd- en bijzaken   
zondag 30 juni Lucas 9:51-62 Goed te volgen?   

maandag 1 juli 

Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn 

volk 
dinsdag 2 juli Handelingen 4:32-37 Samenleving 
woensdag 3 juli Handelingen 5:1-11 Bedrog 
donderdag 4 juli Handelingen 5:12-26 Niet te stuiten 
vrijdag 5 juli Handelingen 5:27-42 Risico 
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Bedankt 
 
Voor alle medeleven, kaarten, telefoontjes, enz. en bloemen vanuit de kerkgemeen-
schap, tijdens en na 6 weken ziekenhuis en een zware hartoperatie.  
 
Ik ga nu aan de hartrevalidatie beginnen. 
  
Alie en Wim van Wingerden 
 

 
Ook langs deze weg wil ik graag, ook 
mede namens mijn broer Henk onze 
dominee bedanken voor de hulp die hij 
ons geboden heeft bij de voorbereiding 
en op de begraafplaats bij de bijzet-
ting van onze broer Nico uit Canada.  
 
Het is een lange weg geweest eer alles 
geregeld was. Mijn broer overleed 23 
oktober 2018 en 3 mei 2019 was het 
zover dat wij hem hier hebben kunnen 
begraven.  
Wij zijn dankbaar dat wij dit hebben 
kunnen doen. 
 

Wil Tamerius 

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 juni 2019 
 
 

Achter de bar staan dan 
Arie en Marian de Vree 

Lieve mensen! 

 
Sinds maandag 20 mei ben ik weer op honk 
na een verblijf van 4 weken in het zorgho-
tel. 
Zoals velen van u waarschijnlijk weten, 
was ik daar ivm het breken van mijn rech-
ter pols. 
Ik was heel blij met de vele blijken van 
meeleven  in de vorm van kaarten, mails, 
telefoon of appjes. En niet te vergeten de 
bezoeken die ik ook van diverse mensen 
uit onze kerk kreeg. Heel, heel veel dank. 
De bloemen van de kerk staan  nog in de 
kamer te pronken. Ook zo kan ik iedere 
keer ervaren hoe fijn meeleven is. 
 
Hartelijke groet, Greet Lodder 
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Lieve mensen, 
  

Dank jullie wel voor jullie medeleven en de mooie bloemen na mijn hartinfarct. 

Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op. 

  

Hartelijke groet van Elselien en André van Gameren. 

 

Bedankje, 

 

Wij, Joke Lodewijk, ds. Sl. Visserstraat 19, Nienke Pikhaar, ds. Sl. Visserstraat 3, en  

Willie van Prooijen, ds. Sl. Visserstraat 1, wil-

len u bedanken voor de vele felicitaties welke 

wij na onze verhuizing mochten ontvangen. 

Het was geweldig.   

 

Een ieder persoonlijk bedanken wordt  wat las-

tig,  er wordt dan ongemerkt iemand vergeten, 

vandaar op deze wijze. 

Het was zo bijzonder , dan is het geweldig dat 

we als Gemeente zo aan elkaar denken. 

 

Hartelijke groeten, 

Joke, Nienke en Willie 

 

Beste gemeenteleden, 

 

De stille week voor Pasen, was voor ons weer  een week van afscheid nemen van een 

dierbare. Vorig jaar onze moeder, en nu mijn lieve Henk. 

 

Veel te kort was onze weg samen, we waren nog geen jaar getrouwd. Maar onze liefde 

zal nooit vergaan. Deze tekst uit 1 Cor.13 kregen wij vorig jaar 1 juni toen wij trouwden. 

Wij hebben de tekst ook gebruikt bij het afscheid van Henk. 

 

Wij zijn dankbaar voor alle liefde en steun die u aan Henk  heeft gegeven. Hij voelde 

zich zo thuis in de “Opstandingskerk”. Niet alleen genoot hij van de zondagsdienst, ook 
de soosavonden vond hij gezellig. Tijdens de periode dat hij in de Riederborgh woonde 

ontving hij veel kaarten en bezoek, hij heeft dat altijd erg fijn gevonden. 

 

Hierbij willen wij u bedanken voor alle lieve woorden, kaarten, meeleven en bezoek na 

het overlijden van Henk, dit geeft steun en kracht om door te gaan zonder hem. 

 

Met een vriendelijke groet, ook namens mijn vader en Gerard en Margriet.  

 

Jantine Harmsen—Van Hal 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 27 april 2019 t/m 24 mei 2019) 
  
Via de Rabobank voor de kerk €  250,00 
Via de Rabobank  voor de kerk €  100,00 
Via de Rabobank voor reparatie dak €  10,00 
Via de Rabobank voor onkosten doopreünie €  20,00 
Via de doos in de kerk Voor onkosten doopreünie €  333,30 
Via dhr. W.A. IJsselstein             wijkgeld Elisabeth              €  65,00 

   
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 2019”.  
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand juni zal 
plaatsvinden op 28 juni 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 

 
Stand per 24 mei 2019: 
 
Door 147 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 67.097,96. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 58 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt ons helpen door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekening NL46 RABO 
0355 4032 50 onder vermelding van “VVB 2019”.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester 
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Lunchcafé de Fontein 
Gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein?  

 

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt: 
Donderdag 6 juni (opgeven tot uiterlijk 30 mei) 
Donderdag 20 juni (opgeven tot uiterlijk 13 juni) 
Donderdag 4 juli (opgeven tot uiterlijk 27 juni) 

 

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 

Opbrengst Collectes 
 
21-04-2019 Zendingscollecte Kerk in Actie € 228,95  
 Onderhoud gebouwen € 170,55 
 Eigen jeugd € 82,00 
 Spaardoos Kleine projecten Rwanda € 41,90 
 
28-04-2019 Diaconie € 162,05 
 Onderhoud gebouwen € 155,60 
 Eigen jeugd € 70,20 
 
05-05-2019 Kerk in Actie Noodhulp Syrië € 178,00 
 Onderhoud gebouwen € 117,60 
 Missionairwerk € 57,65 
 
12-05-2019 Jeugdwerk Protestantse Kerk € 518,63 
 Onderhoud gebouwen € 435,00 
 Missionairwerk € 137,97 
 
19-05-2019 Kerk € 155,60 
 Onderhoud gebouwen € 123,00 
 Missionairwerk € 61,00 
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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Bazaar 2019 
 
Dit jaar heeft de bazaarcommissie er voor gekozen om Vic-
tory4All financieel te ondersteunen. 
 
Wat doet Victory4All 
Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven heb-
ben te maken met verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziek-
tes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzie-
ningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat 
hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen. 
Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg 
duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen. 
Wij hebben verschillende projecten om deze kinderen goed onderwijs en begeleiding 
te bieden. Dit geeft hen hoop op een toekomst zonder armoede en ellende. De Bijbel, 
Gods woord is onze leidraad. 
Hoe we dat doen 
Wij geloven dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. 
Daarom willen wij van jongs af aan investeren in kinderen door goed onderwijs en zorg 
op een liefdevolle plek. 
 
Van jongs af aan investeren in de ontwikkeling van kinderen 
In de jaren voordat de kinderen naar de basisschool gaan, wordt op Noah’s Ark een 
stevige basis voor hun ontwikkeling gelegd. Door middel van spelen, knutselen, zin-
gen, dansen en voorlezen worden ze spelenderwijs klaargestoomd voor King’s College. 
De kinderen tussen één en zes jaar worden liefdevol opgevangen en krijgen elke dag 
twee volwaardige maaltijden. 
Er wordt veel nadruk gelegd op taalontwikkeling, omdat veel kinderen in hun dagelijks 
leven met drie talen te maken hebben; Engels, Afrikaans en Xhosa.  
 
Goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede 
De ouders kunnen zich geen goed onderwijs voor hun kinderen veroorloven omdat hun 
salarissen, áls ze al een baan hebben, veel te laag zijn. De kinderen zouden dus naar 
de gratis overheidsschool moeten gaan maar daar is het niveau van onderwijs heel 
laag. Bovendien zijn de klassen daar erg groot; 70 kinderen in een klas is helaas geen 
uitzondering. 
King’s College biedt Christelijk onderwijs aan 310 kinderen in klassen van maximaal 25 
kinderen. De nadruk ligt bij deze basisschool op geestelijke groei, leiderschap en alge-
hele ontwikkeling. Er wordt veel aandacht besteed aan sport en projecten zoals recy-
cling, onderhoudswerk, handwerk, kunst, groenten verbouwen. 
 
Door de maatschappij afgeschreven, maar door Victory4All liefdevol omarmd 
Kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of leerachterstand, ver-
dienen ook een veilige plaats en een liefdevolle omgeving. Sommige thuissituaties zijn 
verschrikkelijk en veel van deze kinderen zijn vaak alleen op straat te vinden, wat kan 
leiden tot gevaarlijke situaties. Vanuit de overheid wordt deze kinderen vrijwel niets 
aangeboden. 
De ruim 100 kinderen op de Rainbow school worden ieder op hun eigen niveau gesti-
muleerd en getraind in sociale vaardigheden. Er wordt hen een liefdevolle omgeving 
geboden en de kinderen krijgen twee gezonde maaltijden per dag. De oudere kinderen 
werken in de Rainbow-tuin waarin de groenten voor deze maaltijden verbouwd wor-
den  
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In een liefdevol thuis krijgen getraumatiseerde kinderen weer vertrouwen in het 
leven 
 
Voor veel kinderen is de thuissituatie zo slecht dat zij door maatschappelijk werkers 
uit huis moeten worden geplaatst. Er is veel misbruik en verwaarlozing. Veel ouders 
kunnen helaas door vreselijke omstandigheden niet goed voor hun kinderen zorgen. 
Daarnaast zijn er veel kinderen die opgroeien zonder ouders vanwege het enorme 
Aidsprobleem in Zuid-Afrika. 
 
Victory4All heeft 8 pleeghuizen. In elk huis worden zes kinderen een veilige haven en 
liefdevolle opvang geboden. In de pleeggezinnen wordt hard gewerkt om deze kin-
deren weer zelfvertrouwen te geven. De meeste van deze kinderen gaan ook naar één 
van de scholen van Victory4All. 
 
Wilt u meer weten te weten komen over het gekozen doel, neem dan een kijkje op de 
website  www.victory4all.nl 
 
Om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen kunnen wij zeker nog spullen gebruiken.  
 
De opslag is weer open op 22 juni, van 10.00 uur tot 11.00 uur. Kees en Diana zijn er 
dan op uw/jouw spullen in ontvangst te nemen. 
 
Heeft u er erg in dat: 
 
 De kar van de kerk voor € 5,- per dagdeel nog steeds te huur is. 
 Kleding etc. nog steeds bij Ria kan worden ingeleverd. 
 Lappen, gordijnen, beddengoed etc. vorig jaar ongeveer € 7,50 heeft opge-

bracht. 
 Wij willen daarom Ria graag werk gaan besparen, die dit allemaal altijd netjes 

sorteert vooraf. Om die reden hebben wij be-
sloten dat wij deze goederen liever niet meer 
in ontvangst nemen. Wij hopen uiteraard op 
uw begrip hiervoor.  

 De loten voor de loterij binnen zeer korte tijd 
weer bij Marrie te verkrijgen zijn. 

 De bazaar plaats zal vinden op 27 en 28 
september a.s. 

 Het nog steeds op prijs wordt gesteld, indien 
u goederen eerder neerzet dan dat de opslag 
open is, u dit even meld aan de chef van “Het Winkeltje Van Henk”. U kunt hem 
bereiken via 06- 57632443 

 
Met een hartelijke groet van de bazaarcommissie  
 
Henk, Kees, Dick, Sander, Dick, Janneke, Daphne en Diana 

http://www.victory4all.nl
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Doopreünie….. wat een geweldige dag! 
 
Hoe het begon….. 
Tijdens een vergadering van Gemeenteopbouw-en Toerusting opperde Belia Visser dat 
het misschien een leuk idee zou zijn om, net als in een kerk in Dordrecht, een doopre-
ünie te organiseren….U weet inmiddels dat de leden van GOT overal voor te vinden 
zijn en het geweldig vinden om iets te organiseren.... 
Een datum was snel gevonden. Omdat we het heel belangrijk vonden dat zoveel moge-
lijk oud-predikanten aanwezig zouden zijn en wij wisten dat op 12 mei Ds. van de Beld 
voor zou gaan, én gezien het feit dat hij tegenwoordig in het 
hoge Noorden woont, besloten we voor die datum te gaan. 
Snel werd contact gezocht met het echtpaar Ter Horst-Flim 
en de zoektocht naar Ds. Hofland werd ingezet.  
Maar… hoe pak je verder zoiets aan? Na even nadenken werd 
het idee geboren om Wim en Riet van Gameren te vragen of 
zij misschien met ons de oude doopboeken van de kerk zouden willen ‘doorspitten’ om 
daar zoveel namen uit te halen en op deze manier te proberen om via via aan email-
adressen van dopelingen te komen.  
Zo togen Gerard, Belia en ondergetekende naar de Oranjestraat in Barendrecht, waar 
wij onder het genot van heerlijke koffie, iets fris en lekkere zoutjes aan de klus be-
gonnen. Dick Alblas werd erbij gevraagd, hij kent (omdat hij ‘overal’ heeft geschil-
derd) heel veel mensen. Zo regen zich de avonden aaneen… iedere maandagavond ge-
zellig met elkaar het doopboek bekijken, analyseren uit welke familie de betreffende 
dopeling kwam waarna Gerard alles in een grote lijst invulde mét de naam van degene 
die ging proberen achter het emailadres van de betreffende dopeling te komen. 
Wist u dat in de vijftiger jaren er bijna iedere week een kindje gedoopt werd? En dat 
dit vaak al binnen enkele dagen na de geboorte was en dat daardoor de moeder niet 
aanwezig kon zijn? 
Na ca. 7 avonden waren we aangekomen bij het jaar 1948….en hadden we het gevoel 
dat we nog minstens 10 avonden nodig zouden hebben om het hele doopboek door te 
nemen. Toen werd besloten om de ‘oudere’ dopelingen door middel van publicaties in 
dit blad en in de kerkblad van Groot Ridderkerk op de hoogte te brengen van de Doop-
reünie. Gerard verstuurde honderden emails naar de inmiddels gevonden adressen en 
via PostNL gingen ook nog veel uitnodigingen de deur uit.  
De response was geweldig! Heel veel mensen gaven gehoor aan onze uitnodiging. 
 
Toen rees het idee om een doopjurkententoonstelling te organiseren. Maar waar hang 
je al die, meestal oude kwetsbare, doopjurken? Koster Henk van der Starre kwam op 
het lumineuze idee om een haak te laten maken die in het gootje van de ramen past 
en dan met een S bocht naar beneden komt zodat er een mooie hanger ontstaat.  
Wie anders dan Joop van Wingerden kan zoiets prachtigs maken? Aldus geschiedde! 
Ook werden doopfoto’s gezocht waar Gerard een mooie presentatie van maakte! 
 
Ds.van de Beld maakte, in samenspraak met de andere predikanten, een mooie litur-
gie en de ingrediënten voor de lunch werden besteld.. we waren er klaar voor!!! 
 
Op zondagmorgen 12 mei was het dan eindelijk zover. Al om 7 uur 
waren de GOT leden aanwezig om de voorbereidingen te treffen en 
om half acht meldde de ‘broodsmeerploeg’zich, bestaande uit Dick 
Alblas, Martha Verveer, Jaap en Hannie Heester, Jantine Harmsen, 
Ronald Visser en Evelien Sterk.  
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In de kerk werd inmiddels met tafels gesjouwd, planken 
klaargelegd voor de lunch, serviesgoed en glazen naar binnen 
gebracht.  
De aanmeldingen voor doopjurken stroomden binnen dus 
moest er iets op gevonden worden om meer dan twee doop-
jurken aan een raam te hangen. Caroline kwam met het idee 
om daarvoor de bamboe stokken uit de groentetuin van Ria en 
Arie over de haken te hangen zodat er een roe ontstond en er 
meer jurken gehangen konden worden!  
 
Om 9 uur stonden de eerste gasten al voor de deur. In de kerkenraadskamer kwamen 
de predikanten binnen. Wat een voorrecht om als ouderling vier!!! predikanten binnen 
te mogen brengen. In de kerkenraadskamer was besloten om er een kleurrijk geheel 
van te maken door iedere predikant een andere kleur stola over de toga te laten dra-
gen.  
Wat werd het een fantastisch feest! De kerk stroomde vol met ‘oud’ Rijsoordenaars. 
Riet en Wim van Gameren lieten iedereen een naambordje maken, dat was soms wel 
heel handig als je elkaar zo’n dertig! jaar of langer niet gezien hebt.  
Wat zingt het heerlijk met zo’n volle kerk. Achter het orgel zat ‘natuurlijk’ dopeling 
Jacob van Nes. Alle predikanten leverden hun bijdrage aan de dienst en de zegen 
werd door alle vier uitgesproken. Zo bijzonder! 
Na de dienst begon het feest van herkenning…. onder het genot van een kopje koffie 
en later een hapje en drankje ontmoetten mensen elkaar… sommigen gingen naar de 
soosruimte om daar herinneringen op te halen, anderen bladerden door het doopboek 
om daar hun naam te vinden…  
Na het nuttigen van een heerlijke lunch kwam om ca. half drie een einde aan de dag. 
Dank gaat uit naar al degenen die hier zoveel energie in hebben gestoken!  
Gezien de fijne reakties na afloop via de post, via email en persoonlijk kunnen we te-
rug kijken op een fantastische dag! Velen hebben genoten van de preek van 
Ds.v.d.Beld. U kunt deze nog eens nalezen als u dat wilt! Een berichtje naar mij en u 
krijgt hem via mail of in de brievenbus thuisbezorgd! 
Ellie Lagendijk 

Wijziging registratie van niet-gedoopten 
 

Als kerkenraad ontvingen wij een brief van Ds. de Reuver, de scriba van de PKN, over een 

wijziging die per 1 juni a.s. plaats zal vinden binnen de Protestantse Kerk van Nederland.  

Veel niet gedoopten zijn van oorsprong Hervormde geboorteleden die op het moment van 

het ontstaan van de PKN de status van niet-gedoopt lid kregen. De betrokkenheid van de-

ze groep is gemiddeld genomen erg laag. Bij het verlaten van het ouderlijk huis werden 

deze leden automatisch ingeschreven bij een kerk in hun nieuwe gemeente. Deze niet-

gedoopte leden reageren daar doorgaans weinig positief op. Reden voor PKN om daar ver-

andering in aan te brengen. Niet gedoopte leden worden voortaan aangeduid als 

‘meegeregistreerden’. Ze worden in het vervolg alleen in gezinsverband met leden geregi-
streerd. Vervalt het gezinsverband, dan vervalt ook de registratie van de meeregistreerde 

en wordt zijn vertrek dus niet doorgegeven aan de nieuwe woongemeente.  

Uiteraard kan men op verzoek geregistreerd blijven, dit wordt dan gedaan met de aandui-

ding ‘vriend’. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de scriba.  
Ellie Lagendijk 
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Te koop: 
 

Chocolade tabletten met foto van de Opstandingskerk 
 

glutenvrij en keuze uit melk en puur 
 

Afmeting 10 x 15 cm voor € 10,00 
Afmeting 15 x 20 cm voor € 15,00 

 
de opbrengst is voor de reparatie van het kerkdak 

 
de tabletten zijn verkrijgbaar bij de leden van het College 

van Kerkrentmeesters 
of 

telefonisch te bestellen: 
 

   0180-490146 / 0180-423659 

 

 

Zaterdag 6 juli a.s. 

 

Jaarlijkse barbecue 

 

 
U bent allemaal van harte welkom op zaterdag 6 juli a.s. op het voorplein  

vanaf 17.00 uur. 

Kosten zijn € 10,— per persoon. 

Wilt u zich a.u.b. opgeven vóór 23 juni a.s. door onderstaand strookje te deponeren in 

de bus in de hal van de kerk. Een briefje mag natuurlijk ook.  

 

 

Een telefoontje naar Janny Zijderveld of Ellie Lagendijk of een email naar 

emlagendijk@kpnplanet.nl is ook voldoende om uw plekje te reserveren! 

 —————————————————————————————————————————- 

 

Ja, wij komen graag naar de barbecue! 

 

Wij zijn met …. volwassenen en … kinderen. 
 

Naam:  
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Thuisavondmaal… maar dan anders.. 
 
Op 16 juni a.s. hopen we met elkaar in de dienst het Heilig 

Avondmaal te vieren.  

Voor  gemeenteleden die door het vroege tijdstip niet in de 

ochtenddienst  het Avondmaal kunnen meevieren is er de 

speciale middagviering.  

Na aanmelding bij wijkouderling Marrie de Koning wordt u 

thuis opgehaald en kunt u samen met andere broeders en 

zusters toch brood en wijn met elkaar delen.  

 

Degenen die al eerder deze middagviering hebben bijgewoond zullen zelf door Marrie 

de Koning worden benaderd.  

Giften diaconie 
Via Mw. A.Alblas-Sintemaartensdijk voor de Diaconie € 5,00 
Via Mw. M. de Koning-Nugteren voor de Diaconie €  10,00 
Via Mw. W.C. Barnard-Lieve voor de paasattentie €  10,00 
Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor de Diaconie €  10,00 
Via de Rabobank Noodhulp Syrië  €  50,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 

Nacht van gebed in Ridderkerk 

 
Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in de Goede Herderkerk. 

Wereldwijd worden miljoenen christen vervolgd omdat ze geloven in 

de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed.  

 

Om daar gehoor aan te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht 

van Gebed op diverse locaties in Nederland.  

 

Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het zwaar hebben. Bid 
mee! 

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21 op 22 juni in de Goede Her-

derkerk, Seringenstraat 1 te Ridderkerk.  De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot on-

geveer 4 uur. U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van de Nacht mee te bidden. 

Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en on-

dersteunen we hen door gebed. 

 

Neem voor vragen contact op met: Mevrouw Heleen Quist, Telefoon 0180422612 

Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht 
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Rwanda 

 

Groet uit Rwanda: 

Van onze zustergemeente in Runda, bisdom Remera, ontvingen wij per brief de vol-

gende groet: 

 

“Broeders en zusters in Christus, gegroet, 
Moge de vrede en genade van God onze Vader met u zijn. Wij houden het kort, aange-

zien wij veel te doen hebben wat belangrijk is voor ons allen. Wij moeten werken voor 

onze gezinnen en ook voor de Kerk. 

Binnenkort gaan onze gedachten terug naar een moeilijke periode in de Rwandese ge-

schiedenis. Van 7 tot 13 april herdenken wij de genocide die is gepleegd op de Tutsi’s. 
Bid veel voor ons. 

Hoe gaat het met u in Rijsoord? 

Wij hadden u geïnformeerd dat wij in 2018 onze kerk zouden inwijden, echter er is 

enige vertraging ontstaan door het evangelisatiekamp van de jongeren van het bisdom 

Remera dat gehouden is tijdens de vakantie. Ongeveer 400 jongeren uit alle gemeen-

ten van de E.P.R. waren aanwezig. 

Verenigd in gebed, rekenen wij er op de inwijdingsceremonie in juli 2019 te houden. 

Moge God u bewaren en zegenen! 

Namens de gemeente Runda, 

Dominee Marie Madelene Mukamanzi 

 

Opbrengst spaardoos actie 2019 

De opbrengst van de spaardoos actie 2019 ten behoeve van de “Kleine Projecten” in 
Rwanda, gehouden in de veertigdagentijd bedraagt: 

€ 330,65 

Een mooi bedrag dat gedoneerd gaat worden aan het Kleine Projecten fonds. Alle ge-

vers willen wij hartelijk danken voor hun bijdragen. 

Namens de ZWOE-groep, Willem J. Otte 

OPBRENGST  COLLECTEN  VRIJDAGAVONDVIERINGEN   40-DAGENTIJD 
 
In de vrijdagavondvieringen gedurende de 40-dagentijd hebben we gecollecteerd voor 
House of Hope in Rotterdam-Zuid. Enkele gemeenteleden hebben aan het wijkgebouw in 
de Beverwaard  een bezoek gebracht en raakten onder de indruk van het enthousiasme en 
betrokkenheid van zoveel vrijwilligers. Met hun motto:” meer leven in de wijk “ organise-
ren  ze allerlei laagdrempelige aktiviteiten en bieden ze een open huis voor alle wijkbe-
woners, culturen en leeftijden. 
In onze vieringen hebben we totaal 611,72 Euro bijeengebracht. Heel hartelijk dank aan 
ieder die daaraan heeft bijgedragen. 
Op 20 mei heeft de werkgroep 40-dagentijd dit resultaat aangeboden aan House of Hope. 
In grote dankbaarheid is deze gift aangenomen ; de steun van de deelnemende kerken 
voor hun werk in de wijk is hartverwarmend en een stimulans om met hun inzet door te 
gaan. 
Namens de werkgroep, 
René Barnard, coördinator. 
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"Zingen in de zomer" 
 
In de zomer liggen de meeste activiteiten stil. Om elkaar toch te blijven ontmoeten is 
er gelegenheid om in de maanden juni, juli en augustus op woensdagavond te komen 
zingen. 
 
Vanaf 5 juni bent u elke woensdagavond vanaf 19.45 uur van harte welkom in de 
Christus is Koningkerk. 
 
Houdt u van het zingen van opwekkingsliederen en gezangen bij piano- of gitaarmu-
ziek, loop dan gerust eens binnen. 
 
Thee en koffie met koek staan voor u klaar. 
 
Het is informeel en gewoon bedoeld voor de gezelligheid en ter onderlinge bemoedi-
ging. Er wordt gezongen van 20.00 tot 21.30 uur. 
 
Voor informatie kunt u bellen met Peter van Leeuwen (0180-418753)  
of Coby de Man (0180-425738). 

Beste mensen, 
 
Ons koor, het Chr. Gem. Koor “de Levensbron” heeft een groot probleem: we hebben 
een groot mannentekort . 
Vooral het aantal bassen is zo laag wat dringend aanvulling gewenst is. 
Uiteraard zijn ook tenoren welkom, dat moge duidelijk zijn. 
Ruim 50 jaar geleden is het koor gestart met jonge mensen die gaandeweg ouder zijn 
geworden. Door de hogere leeftijd hebben al diverse leden moeten afhaken terwijl er 
weinig nieuwe leden bij zijn gekomen. 
Vandaar deze oproep aan mannen, kom ons koor versterken! We zitten dringend om 
jullie verlegen. 
Vanzelfsprekend met je wel enigszins kunnen zingen maar het kunnen lezen van noten 
is niet noodzakelijkheid. Het maakt niet uit van welke kerk u lid bent, iedereen is 
welkom. 
Naast het zingen is er tijdens de pauze ook ruimte voor het onderhouden of leggen van 
contacten. 
Ons repertoire bestaat voornamelijk uit algemeen christelijke liederen maar ook een 
oratorium gaan we niet uit de weg.  
De contributie is niet hoog en de onderlinge verstandhouding heel goed. 
 
We repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur met een onderbreking voor 
een kopje koffie of thee. 
De repetities vinden plaats in het kerkgebouw de Levensbron, aan de Jan Luykenstraat 
10 in Ridderkerk. Ook kunt u ons vinden op: www.koor-levensbron.nl 
Wat is er mooier dan te zingen tot eer van onze God! 
 
Kunnen we op uw lidmaatschap rekenen? 
 
Met vriendelijke groet, 
Johan Vlietstra 
(secretaris) 

http://www.koor-levensbron.nl
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(Concert) agenda 

  1 juni  Opstandingskerk Orgelspektakel met 

Arjan Breukhoven 

 

Aanvang 16.00 uur 

2 juni Opstandingskerk Groot mannenkoor in 

concert 

Aanvang 15.00 uur 

5 juni Christus is Ko-

ningkerk 

Eerste zangavond 

‘Zingen in de zomer’ 
Wekelijks vanaf 19.45 uur 

6 en 20 juni Fontein Inloopochtend 

vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezelligheid 

6 en 20 juni Fontein Lunchcafé de Fontein Aanvang 12.30 uur 

opgeven bij Ria Bode of 

Marrie de Koning 

10 juni Breepleinkerk 

Rotterdam 

‘Zingen maakt blij’ 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. Slikkerveers Chr. 

Mannenkoor en ‘Zederiks 
mannenkoor’, Ds.W. van 
Herwijnen 

14 juni Soosruimte Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur 

praatje, glaasje, gezellig-

heid 

21 en 22 juni Goede Herder-

kerk 

Nacht van Gebed 

van 22.00—04.00 uur 

 

30 juni Breepleinkerk 

Rotterdam 

‘Zingen maakt blij’ 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. Regiokoor ‘Adonai’, 
Ds. Robert-Jan van Amstel 

6 juli Kerkplein voor Jaarlijkse Barbecue 

Vanaf 17.00 uur 

Zie bericht in dit blad 

27 en 28 sep-

tember 

Kerkplein achter Jaarlijkse Bazaar Loten binnenkort te koop 

bij Marrie de Koning 


