
 juli-augustus2019<< >>> 43e jaargang no 7,8 Gereformeerde Kerk Rijsoord 

1 

Inhoudsopgave 

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

Erediensten, Zieken(t)huis. . . . . . . . . 2-4 

Chocoladetabletten, Lunchcafé de Fontein . . . . . 5 

Verslag kerkenraadsvergadering, Giften, Opbrengst collectes . 6,7 

Verjaardagen juli, augustus, begin september . . . . 8,9 

Inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+, Reisverslag . . . 10,11 

Bazaar 2019, inloopochtenden, deurcollecte juli . . . . 12,13 

Startweek . . . . . . . . . . . 14,15 

Bijbelleesrooster juli en augustus . . . . . . 16,17 

Riederborgh zoekt vrijwilligers, vooraankondiging Zangmiddag. . 18 

Actie Kerkbalans, Speciale dienst in Levensbron . . . . 19 

Cursus TVG, Niels en Rick naar Nepal . . . . . . 20,21 

(concert)agenda. . . . . . . . . . 22 

Stencilen:  

Maandag 2 september 2019 

Bundelen: 

Woensdag  4 september  

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand  

september met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 23 augustus bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

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

 

Van de redactie 
Als u dit leest is het inmiddels juli, de zomer is begonnen. We hebben al kunnen ge-

nieten van hete, lange zomerdagen. Gecombineerd met af en toe een buitje of 

kunstmatig toegebracht water zorgt de zon voor een groeispurt in de tuin.  

Ieder jaar weer tonen de bloemen hun prachtige kleuren,  hangen in de struiken 

weer volop bessen en zijn in de vruchtbomen de appels, peren en pruimen volop in 

ontwikkeling om in de herfst een goede oogst te kunnen geven. Zonder enige moei-

te…. ieder jaar weer….. wat een wonder van de natuur!! 
Na de jaarlijkse barbecue van 6 juli breekt er een relatief stille tijd aan, gelukkig 

zijn daar nog wel de inloopochtenden en in juli ook het eetcafé maar daarbuiten is 

het tijd voor wat rust en ontspanning…… om daarna begin september weer van start 
te gaan met een leuke startweek waarin weer allerlei activitei-

ten zijn gepland.  

Misschien is er nu wat meer tijd om lekker te gaan wandelen om 

eindelijk dat boek te lezen wat al zo lang op de plank staat…of 
misschien gaat u wel op reis, dichtbij in ons prachtige land of 

wat verder weg, de wereld ontdekken. 

We wensen u een hele fijne zomertijd toe!  
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Erediensten 

 

Zondag 7 juli 2019 

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollectie Kerk in Actie 

 

Zondag 14 juli 2019 

10.00 uur :  Ds. G.H. Offringa 

Church4you    Afsluiting seizoen 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollectie Kerk in Actie 

 

 

Zondag 21 juli 2019 

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

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

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollectie Kerk in Actie 

 

 

Zondag 28 juli 2019 

09.30 uur : Ds. G.H.Offringa 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollectie Kerk in Actie 
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Zondag 4 augustus 2019 

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

Chauffeurs : W.Otte en W. van Prooijen 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 11 augustus 2019 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J.C. op den Brouw 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 18 augustus 2019 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam 

Chauffeurs : W. de Waard en A. Bode 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 25 augustus 2019—Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : C. IJsselstein en M.C. Verveer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 1 september 2019—STARTZONDAG 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair Werk 
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Zondag 8 september 2019 

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

Church4you : Mirjam en Pauline 

Chauffeurs : P. Bezemer en C. Ijsselstein 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair Werk 

Zieken(t)huis 

 
Op het moment van het verschijnen van dit blad liggen er geen gemeenteleden in het 

ziekenhuis.  

 

Mevr. S.A.Leentvaar—Bestebreurtje verblijft nog bij Antes Delta in Rotterdam. 

 

Verder gaan onze liefdevolle gedachten uit naar degenen die door ziekte of ouderdom 

niet meer in het midden van onze gemeente alle diensten en verdere activiteiten kunnen 

meebeleven.  

 

Ellie Lagendijk 

De wind, wij zien hem niet  (Lied 676)  
 

De wind, wij zien hem niet, zijn stem klinkt in ons oor, 

een briesje of een storm die alle rust verstoort. 

 

De Geest, wij zien haar niet, toch horen we haar stem 

die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben. 

 

De wind, wij zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor; 

de golven in de zee, het lange gras buigt door. 

 

De Geest, wij zien haar niet, maar zij waait alles schoon 

Ik ben weer opgelucht, als na een enge droom. 

 

Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, 

ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt.  

 

Pinksterhymne door Anders Frostenson, geschreven in 1958 en licht bewerkt in 1973. De tekst is deels gebaseerd 
op de woorden van Jezus aan Nicodemus. Het eerste vers verwijst naar de Johannes 3:8 en het vijfde vers naar 

Johannes 14:26. 

Johannes 3:8 "De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en 

waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is." 
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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 

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

 
  4 juli   (opgavedatum reeds verstreken) 
  18 juli  (opgeven tot uiterlijk 11 juli) 
5 september  (opgeven tot uiterlijk 29 augustus) 

 

Let op: in de maand augustus is er géén lunchcafé. 
 
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 

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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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 juni 2019 
   
 
De voorzitter opent de vergadering, leest  Psalm 148 en gaat voor in gebed.  
 
Onder begeleiding van leden van het College van Kerkrentmeesters en een koster 
vindt een ontruimingsoefening plaats. De aanwezige kerkenraadsleden weten wat hun 
rol is in het geval ontruimd moet worden. Regelmatig wordt aandacht besteed aan het 
ontruimingsplan. Dit plan ligt in de hal van de kerk en staat  op de website van onze 
kerk. In de kerk hangen plattegronden met de vluchtroutes. 
 
De notulen van de vorige kerkenraadsvergadering worden vastgesteld. De predikant 
zal na zijn vakantie een artikel in Rijsoord aan ’t Woord schrijven over zijn bezoek-
werk. De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld. Bekeken zal worden of 
komend jaar het jaarboekje eerder uit kan komen. Waarschijnlijk komt er niet een 
nieuwe ledenlijst vanwege de gewijzigde wetgeving rond privacy. Dit is erg jammer.  
 
Er zijn zorgen omtrent meerdere gemeenteleden waarvan sommigen in het ziekenhuis 
liggen of geopereerd moeten worden. Vanwege de vakantie van onze predikant is het 
mogelijk om via de wijkouderling contact te hebben met een andere predikant bij 
ernstige gebeurtenissen zoals overlijden.   
 
Van de vergadering van het College van Kerkrentmeesters zijn verschillende notulen 
beschikbaar. Daaruit blijkt onder meer dat veel gemeenteleden zich blijven inzetten 
voor onze kerk, ook op ander dan pastoraal gebied. Dit is een constatering waar de 
kerkenraad dankbaar voor is. Wij zijn immers met elkaar kerk. 
 
Voor het pastoraal halfuur wordt een artikel gebruikt uit de nieuwsbrief van de Eglise 
Réformée “De hemel open zingen”. De kerkenraadsleden gaan in op wat zingen, en 
met name met elkaar zingen, met hen doet en voor hen betekent. Zingen neemt een 
grote rol in in het leven en in kerkdiensten. 
 
De Jeugdraad heeft de laatste jeugddienst geëvalueerd en is tevreden. Het zou wel 
fijn zijn als er meer jeugd zou komen. De Liturgiecommissie bespreekt onder meer de 
Nel de Gelderdienst voor volgend jaar. Afspraken moeten vroeg gemaakt worden om 
zeker te zijn van een goede bijeenkomst. 
 
Het College van Diakenen houdt zich bezig met de organisatie van het Heilig Avond-
maal. Daarnaast wordt steeds bekeken welke goede activiteiten of projecten ge-
steund kunnen worden. Vanuit de vergaderstukken van de classis blijkt dat een ouder-
ling van de GK Zwijndrecht-Groote Lindt is benoemd tot afgevaardigde.  
 
Het laatste Sari-overleg wordt besproken. De kerken bespreken in dit overleg de mo-
gelijkheden rond samenwerking. Op dit moment betreft dit de mogelijkheden rond de 
zomerdiensten. De kerkenraad plaatst de verslagen van dit overleg niet in Rijsoord 
aan ’t Woord omdat terugkoppeling van het overleg plaatsvind in de kerkenraads-
vergadering en dit onderdeel is van het kerkenraadsverslag. Als een verslag erg le-
zenswaardig is voor alle gemeenteleden zal de kerkenraad besluiten het verslag wel 
te plaatsen. 
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Opbrengst Collectes 
 
26-05-2019 Diaconie € 171,65 
 Onderhoud gebouwen € 139,25 
 Missionairwerk €  66,75 
 
02-06-2019 Diaconie € 142,75 
 Onderhoud gebouwen t.b.v. reparatie dak € 146,10 
 Eigen jeugd €  53,60 
 
09-06-2019 Kerk € 186,95 
 Onderhoud gebouwen t.b.v. reparatie dak € 207,05 
 Eigen jeugd €  88,55 
 
16-06-2019 Victory4All (avondmaalscollecte) € 188,90  
 Onderhoud gebouwen t.b.v. reparatie dak € 158,40 
 Eigen jeugd €  49,15 
 
23-06-2019 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 137,85 
 Onderhoud gebouwen t.b.v. reparatie dak € 429,65 
 Eigen jeugd €  41,95 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

 
Voor het Heilig Avondmaal op zondag 16 juni 2019 wordt het Censura Morum gehou-
den. Er zijn geen bezwaren. Voor het middagavondmaal heeft een oproep gestaan in 
Rijsoord aan ’t Woord. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
De vergadering wordt afgesloten met het voorlezen van een tekst uit het Liedboek 
waarna de-voorzitter de vergadering sluit.  
 
Verslag door scriba.  

Verantwoording ontvangen giften door het College van  
Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 25 mei 2019 t/m 28 juni 2019) 
  
Via de Rabobank  voor de kerk  €  100,00 
Via de Rabobank  voor de kerk  €  100,00 
Via de Rabobank  voor de doopreünie €  20,00 
Via mw. E.P. van Mastrigt-van Wingerden voor RATW  €  10,00  
   
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Verjaardagen  
JULI 
                             
7 juli 1942 
De heer C. IJsselstein 
Mauritsstraat 4 
2988 EE  Rijsoord 
 
7 juli 1942 
De heer J. IJsselstein 
Vlasstraat 13 
2988 XR  Rijsoord 
 
9 juli 1940 
Mevrouw  W. Kuiper-de Jong 
Strevelszicht 27 
2988 AS  Rijsoord 
 
16 juli 1937 
Mevrouw  T.  Los-Luthart 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord    
  
20 juli 1937 
De heer T.P. van der Burg 
Boksdoornstraat 132 
2982 BD Ridderkerk 
 
 
21 juli 1937 
De heer J.W.v.d.Burg 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ Ridderkerk 
 
25 juli 1944 
De heer J.A. de Kool 
Hortensiastraat 47 
2985 AJ  Ridderkerk 
 
26 juli 1944 
De heer J.W.J. Davidson 
Pruimendijk 69 
2989 AG  Ridderkerk 

 
27 juli 1931 
De heer  J. van der Bunt 
Rijksstraatweg 221 
2988 BE Rijsoord 
 
31 juli 1944 
Mevrouw P. de Waard-van Wuijckhuijse 
Jac. van Ruisdaelstraat 5 
2981 JA  Ridderkerk 
 
AUGUSTUS 
 
2  augustus 1929  
Mevrouw  A. Blaak 
Mauritsweg 52 
2988 AL Rijsoord 
 
5  augustus 1925 
Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen 
Bokdoornstraat 182  
2982 BD Ridderkerk 
 
8 augustus 1937 
Mevrouw C.J. v.d.Waal 
Rijksstraatweg 183 
2982 BD Rijsoord 
 
20 augustus 1941 
Mevrouw N. Kroos-Biesbroek 
Mauritsweg 54 
2988 AL  Rijsoord 
 
22 augustus 1941 
Mevrouw M.L. van der Burg-Streefkerk 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ  Ridderkerk 
 
31 augustus 1926 
Mevrouw  M. van Wingerden-Blaak  
Torenmolen 1,   kr. 21 
2986 GB Ridderkerk 
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Talenten niet begraven! 
 

Voor de zending actie voeren! 
‘k Draaide mee op volle toeren. 

Niemand kon de mond mij snoeren: 
‘k wilde deze taak volvoeren. 

 
Maar het vuur, in mij ontstoken, 

werd in korte tijd gewroken. 
‘k Heb mijn plichten niet ontdoken,                                                                                          

maar was wel finaal gebroken. 
 

‘k Mocht door deze actie leren                                                                                               
om mijzelf te accepteren:                          

‘k hoor niet bij de sterke beren                                                                                             
die het zware werk presteren. 

 
Maar…al zijn er ‘mankementen’:                                                                                               
God geeft elk van ons talenten!                      

Bij gebruik ontvang je rente                         
(al is ’t maar een paar procenten). 

 
Dus: talenten nooit begraven!                         
Dient elkander met je gaven.                        
Iedereen, nog zo gehavend,                            

kan een medemens toch laven. 
 

Uit: Veelkleurigheid van Jelly Verwaal 
 

Vanuit de ZWOE-groep wensen we alle 
lezers fijne zomermaanden toe.  

 

 

 

Fijne, zonnige,  
 
rustige of 
 
avontuurlijke 
 
vakantie 
 
gewenst!!! 

BEGIN SEPTEMBER 
 
 
7 september 1936 
Mevrouw  H. Bezemer-Oosthoek 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
7 september 1936 
De heer P. Kuiper 
Strevelszicht 27 
2988 AS Rijsoord 
 
7 september 1941 
De heer A. Bode 
Rijksstraatweg 177 
2988 BD  Rijsoord 
 
 
9 september 1939 
De heer W. Haasjes 
Maasboulevard 200 
3331 ML  Zwijndrecht 
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Een leven zonder dromen 

is als een tuin  

zonder bloemen 

 

Met  veel dankbaarheid wil ik iedereen 

bedanken voor de vele kaarten, bloe-

men en telefoontjes . 

En voor alle blijken van medeleven van 

voor, tijdens en na  mijn verblijf in het 

ziekenhuis. 

Het voelt als een warme deken en veel 

liefde. 

Dankbaar ben ik dat de operatie is ge-

slaagd. 

  

Lieve groet, 

  
Riet van der Linden. 

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. 
 

In de maanden juli en augustus zijn 
wij gesloten  

 
Tot ziens op vrijdag 13 september 

2019 
 

 

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. 
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Reisverslag 
 
In vorige reisverslagen heb ik mijn bezoeken aan de verschillende SARI kerken be-
schreven. Ik kreeg daarop de vraag of ik dan ook mijn eigen kerk zou willen beschrij-
ven. Volkomen logische vraag, maar wel een hele lastige. Want je eigen kerk is zo 
vertrouwd dat je eigenlijk niet meer nadenkt wat je eigen kerk nu zo eigen maakt. 
Het lijkt op routine en gewoonte, maar dan komt de vraag om je eigen kerk te be-
schrijven en sta je opeens met de mond vol tanden. 
 
Ik ben dus heel blij dat de vraag werd gesteld. De kerk in Bolnes is een warm nest, 
maar wel kent de kerk vele vaste werkwijzen en patronen. We typeren ons als doe-
ners, maar dat werkt ook wel eens tegen ons. Hiermee bedoel ik dat in ons enthousi-
asme we niet allemaal in hetzelfde tempo of dezelfde richting dingen doen. Uiteraard 
komt het allemaal wel weer goed, maar soms denk ik wel eens dat we beter kunnen 
bezinnen voordat we beginnen. Wat ook typerend voor Bolnes is, is dat de mensen an-
ders zijn, maar de gemeente op vele vlakken lijkt op de andere SARI kerken. Dus hier-
bij voor iedereen nogmaals de uitnodiging om bij elkaar op bezoek te gaan, diensten 
bij te wonen en als mijn vorige zin niet zou kloppen, hoor ik dat graag. 
 
We hebben in Bolnes een mindere periode gekend en daarom is het heel goed dat we 
nu een frisse doorstart kunnen maken met Ria Keijzer. Aangezien ook bij de Christus 
is Koningskerk dominee Van de Wetering de kerk komt versterken, hebben we binnen 
SARI een forse toename van theologische ondersteuning gekregen. 
 
Maar de kop geeft aan dat het een reisverslag is. Een heel belangrijk onderdeel van 
iedere reis is antwoord op de vraag: Waar gaan we naartoe? Je gaat dan met het ge-
zin, of het gezelschap in gesprek en peilt de wensen en verlangens. Je gaat naar de 
bibliotheek, tegenwoordig struin je internet af, en gaat de potentiële reisdoelen on-
derzoeken. En uiteindelijk is het reisdoel bekend en ga je aan de slag met de realisa-
tie van de reis. 
 
En dat is nu precies waar we met SARI mee bezig zijn. Eerlijk gezegd zitten we nog in 
de fase waarin de vraag waar we naar toe gaan centraal staat, maar we gaan op reis. 
En uiteraard doen we dat met z’n allen. Ik wil u als lezer dan ook graag aansporen om 
uw vragen over deze reis te stellen aan uw eigen kerkenraad. En ik hoop dat u dan 
met hetzelfde enthousiasme mee wilt op deze reis. 
 
Hartelijke groet, 
Huib Langbroek   

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 juli zal 
plaatsvinden op 29 juli 2019 en van de maand augustus op 28 augustus 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 
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Bazaar 2019 

 
Het “Groothandeltje van Henk”… Dat duurt niet zo lang meer voor we het zo kunnen 
gaan noemen. Het winkeltje loopt goed. Er komt nog steeds meer binnen dan dat eruit 

gaat. Zo gaat dat in dít winkeltje.  

De omgedraaide wereld. Hoe meer er op de schappen komt te staan, hoe blijer de 

winkelier daarvan wordt. Maar… er kan toch echt nog meer bij.  
Nog meer… om straks een leuke en bruisende bazaar te kunnen draaien.  
Om dus een leuke omzet op te kunnen halen. Om dan vervolgens met die omzet een 

aantal kinderen in Afrika blij te maken. Kinderen die dan net als onze kinderen in Ne-

derland, passend onderwijs kunnen krijgen. Kinderen die daar een betere toekomst 

mee kunnen opbouwen.  

 

Dan zou het toch mooi zijn als het winkeltje straks gewoon overvol staat. Met spullen 

die door u/jou/jullie zijn gebracht… 
 
Daarom is de opslag op zaterdag 24 augustus  
van 10.00 – 11.00 uur weer open.  
Henk van Mastrigt en Dick Alblas zijn deze ochtend 
aanwezig. 
 
In de maand juli is het “Winkeltje van Henk” gesloten. 
Dan is de winkelier, maar ook zijn personeel, met va-
kantie. 
 

De loten voor de loterij (bedankt Jan Monteban!) 
zijn inmiddels bij Marrie te verkrijgen. 

 
De bazaar zal plaatsvinden  
op 27 en 28 september a.s. 
 

De opbrengst voor het komende bazaarweekend zal bestemd 
zijn voor de stichting Victory4All en de Opstandingskerk. 
 
Met een hartelijke groet van de bazaarcommissie 
 

Nieuwe rubriek in Rijsoord aan ‘t Woord 
 

Heeft u een leuke hobby?  Spaart u munten? Postzegels? Houdt u  

van zeilen?  

Of van paragliden? En wilt u ons er over vertellen? 

 

Laat het mij weten! Ik kom dan graag bij u langs om uw 

verhaal te horen en er een leuk artikel voor in Rijsoord 

aan ‘t Woord van te maken!!! 
 

Ellie Lagendijk 
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INLOOPOCHTENDEN IN DE FONTEIN 
  
Na elk seizoen van koffie-inloopochtenden komen de koffiedames, onze trouwe chauf-
feur en andere betrokkenen bij elkaar om over het afgelopen seizoen met elkaar te 
praten. We kijken dan natuurlijk ook weer vóóruit en altijd wordt dan weer de vraag 
gesteld wie er in het komende seizoen beschikbaar is. 
Een activiteit als de inloopochtenden kan alleen maar doorgaan als er voldoende vrij-
willigers zijn. Gelukkig hebben we die in Rijsoord en daar zijn we dankbaar voor. 
Met andere mensen een kopje koffie of thee drinken is natuurlijk gezelliger dan alleen 
thuis zitten. Je bent er eventjes tussenuit. Dat geldt voor donkere winterdagen, maar 
ook in de zomermaanden als veel bekenden op vakantie zijn en andere activiteiten 
stilliggen. De inloopochtenden zijn er het hele jaar door op elke eerste en derde 
donderdag van de maand van 10 tot 12 uur. 
Wie zin heeft kan ook een spelletje doen, bv. sjoelen of rummikub. 
Het aantal bezoekers van de inloopochtenden is niet zo groot, maar degenen die ko-
men zijn heel trouw en hebben het kennelijk naar hun zin. Kom gerust een keer zo-
maar kijken. U bent van harte welkom.  
We kijken uit naar wat nieuwe gezichten in het nieuwe seizoen. Bij vervoersproble-
men mag u bellen naar 0180 – 421848. 
 
De data van de inloopochtenden voor het tweede halfjaar staan hieronder vermeld: 
 
DONDERDAG: 
 4 juli 5 september 7  november                                           
 18 juli 19 september  21 november
  
 1 augustus  3 oktober 5 december 
 15 augustus  17 oktober 19 december
  
Een fijne zomertijd toegewenst! 
 
Wilma Barnard, 

 
Deurcollecte in de maand juli – Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Bijbelverspreiding op het Chinese platteland 
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, 
waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 
40.000 christen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, maar ook voor hun 
identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal 
kunnen lezen.  
Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een 
bijbelvertaling in hun eigen taal. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met 
elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu 
aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met uw bijdrage aan de-
ze collecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook de overige boeken van het Ou-
de Testament vertaald kunnen worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten 
van Kerk in Actie. Helpt u mee? 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Week van 1 tot 6 september  
 

 
Zoals ieder jaar willen we weer met elkaar op een bijzondere manier de start van het 
kerkelijk seizoen inluiden.  
 
 Op 1 september is het Startzondag, er is dan de gebruikelijke eredienst. 
 
 Maandagavond vanaf 19.00 uur is er de wekelijkse 

wandeling vanaf de Opstandingskerk. In ca. 1 uur 
lopen we 5 km in ons mooie Waalbos.  

 
 Dinsdagavond zijn er geen activiteiten 
 
 Woensdagavond is filmavond. Tijdens de laatste dienst met Ds. Wierdsma uit 

Rotterdam is er een gedeelte vertoond van de film ‘Sister Act’. Voor degenen die 
de complete film willen zien is hier de kans!  Vanaf 19.30 uur is er koffie, om 
20.00 uur begint de vertoning van deze mooie film met Whoopy Goldberg in de 
hoofdrol.  

 
Whoopy speelt een pittige cabaretzangeres die gedwongen is te 
schuilen voor de mafia op een plaats waar zij haar nooit zullen zoe-
ken: een religieus klooster. . Haar oneerbiedig gedrag trekt een he-
le stoet trouwe volgelingen en 
voordat ze het weet heeft ze het 
nonnenkoor zonder muzikaal ge-
hoor omgetoverd in een melodi-
eus koor van swingende zingende 

zusters. Maar wanneer het koor laaiend enthousias-
te recensies krijgt, komt haar geheime identiteit in 
gevaar!  
 
 

 
 
 Donderdagavond: muziekavond met een heuse 
Djembe-workshop, zie de aankondiging hiernaast. 
 
 
We hopen u allen te mogen verwelkomen!!! 
 
Gemeenteopbouw– en Toerusting 
 

  
 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

15 

 

Donderdag 4 september is er ‘Leven in de brou-
werij’! 
 

Zoals u weet staan er in onze kerk diverse geschenken welke 

we hebben ontvangen van onze partnergemeentes uit Afrika/

Rwanda. Eén van deze geschenken is een trommel. Veel men-

sen houden van muziek, luisteren naar muziek maar maken 

niet vaak mét elkaar muziek.  

 

‘Dat kan anders’,  dachten wij als G.O.T. en in de startweek 
gaan we  dat onder professionele begeleiding met elkaar be-

leven, actief of passief.  

Traditioneel wordt er in Afrika niet muziek en ritme gespeeld om naar te luisteren, 

maar juist om aan deel te nemen. Bijvoorbeeld om mee te dansen, zingen of te klap-

pen. Om de trommels/djembe te leren bespelen is niet veel voor nodig. Geen ingewik-

kelde bladmuziek dus.  
De Djembe kan zittend of staand bespeeld worden dus iedereen (jong en oud en alles 
daartussen) kan meedoen, dat maakt het juist zo leuk!. Voor diegenen die er nu al zin 
in hebben kunnen thuis aan de keukentafel alvast gaan oefenen. We lichten alvast een 
tipje van de sluier op…  

De 3 basisklanken (slagen) die je 
op een djembe kunt spelen zijn: 
1. bas, met de vlakke hand in het 
midden 
2. (open) toon, met de volle vin-
gers tegen elkaar aan de rand 
3. slap (spreek uit slep), met de 
vingers licht gebogen in een kom-
metje iets over de rand slaan 
(tussen slap en bas in) 

Djembe, doe er iets mee! Doet u ook mee? We zien u graag op donderdag 4 

september om ca. 19.00 uur in de kerk. Een workshop zoals u nog niet eerder heeft 

beleefd en waar we al trommelend het nieuwe kerkelijk seizoen ingaan.  

Nieuwe leden gezocht voor G.O.T. 

 
Door allerlei persoonlijke omstandigheden is de groep Gemeenteopbouw– en Toerusting 

eigenlijk wat klein geworden. Zoals u weet worden er door het jaar heen heel veel acti-

viteiten georganiseerd die veel mankracht en energie vragen. Daarbij kunnen we wel wat 

hulp gebruiken! Bent u actief, creatief en wilt u mee denken en mee helpen om deze bij-

eenkomsten te realiseren en nieuwe ideeën te ontwikkelen, dan bent u van harte wel-

kom!!! Melden kan bij één van de leden van G.O.T.  
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NBG Bijbelleesrooster  

 

Juli 

1 juli Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn volk 
2 juli Handelingen 4:32-37 Samenleving 
3 juli Handelingen 5:1-11 Bedrog 
4 juli Handelingen 5:12-26 Niet te stuiten 
5 juli Handelingen 5:27-42 Risico 
6 juli Psalm 42 Dorst 
7 juli Lucas 10:1-16 Herauten 
8 juli Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 
9 juli Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 
10 juli Lucas 10:38-42 De eerste zorg 
11 juli Psalm 25 Geestelijke TomTom 
12 juli Kolossenzen 1:1-14 Kolossaal! 
13 juli Kolossenzen 1:15-23 Dank aan de Schepper 
14 juli Kolossenzen 1:24-2:5 Blijmoedig lijden 
15 juli Kolossenzen 2:6-15 Sterven en leven 

16 juli Kolossenzen 2:16-3:4 

Eet en drink, want morgen leven 

we 
17 juli Kolossenzen 3:5-17 Oud en nieuw 
18 juli Kolossenzen 3:18-4:6 Huisregels 
19 juli Kolossenzen 4:7-18 Hartelijke groeten 
20 juli Psalm 79 Smeekgebed 
21 juli 1 Samuel 1:1-20 Gebedsverhoring 
22 juli 1 Samuel 1:21-2:11 Magnificat van Hanna 
23 juli 1 Samuel 2:12-26 Misbruikschandaal 
24 juli 1 Samuel 2:27-36 Onheilsprofetie 
25 juli 1 Samuel 3:1-14 Roeping 
26 juli 1 Samuel 3:15-4:1a Groei 
27 juli Psalm 108 Rust en vertrouwen 
28 juli Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 
29 juli Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 
30 juli Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 
31 juli Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs? 
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Augustus—september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 augustus Lucas 11:45-54 Wie beledigt wie? 
2 augustus Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 

3 augustus 

1 Samuel 4:1b-11 De HEER laat zich (niet) mee-

nemen 
4 augustus 1 Samuel 4:12-22 De eer is weg 
5 augustus 1 Samuel 5:1-12 Wie is de sterkste? 
6 augustus 1 Samuel 6:1-12 Comeback 
7 augustus 1 Samuel 6:13-7:1 Bewaarplaats 
8 augustus 1 Samuel 7:2-17 Eben-Haëzer 
9 augustus Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 
10 augustus Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 
11 augustus 1 Samuel 8:1-9 Wie is koning? 
12 augustus 1 Samuel 8:10-22 Waarschuwing 
13 augustus 1 Samuel 9:1-14 Op zoek 
14 augustus 1 Samuel 9:15-10:1 Gezalfd 
15 augustus 1 Samuel 10:2-16 Nog geheim 
16 augustus 1 Samuel 10:17-27 Sauls grootheid 

17 augustus 

Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onver-

wacht 
18 augustus Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 
19 augustus 1 Samuel 11:1-13 Koningsnummer 
20 augustus 1 Samuel 11:14-12:17 Troonrede 
21 augustus 1 Samuel 12:18-25 Bemoediging 
22 augustus Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog ... 
23 augustus Lucas 13:10-17 Goeddoen op sabbat 
24 augustus Lucas 13:18-21 Klein begin 
25 augustus Lucas 13:22-30 Wie gered worden 
26 augustus Lucas 13:31-35 Drie dagen 
27 augustus 1 Samuel 13:1-15a De wacht aangezegd 
28 augustus 1 Samuel 13:15b-22 Wapenembargo 
29 augustus 1 Samuel 13:23-14:15 Heldendaad 
30 augustus 1 Samuel 14:16-23 Verwarring 
31 augustus 1 Samuel 14:24-35 De strijd gestaakt 

1 september Lucas 14:1-11 Uitnodigen 
2 september Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 
3 september 1 Samuel 14:36-46 Gratie 
4 september 1 Samuel 14:47-52 Strijdbare koning 
5 september 1 Samuel 15:1-9 Gehoorzaamheid gevraagd 
6 september 1 Samuel 15:10-23 Spijt 
7 september 1 Samuel 15:24-35 Berouw 
8 september 1 Samuel 16:1-13 Een nieuwe gezalfde 
9 september 1 Samuel 16:14-23 Rustgevende muziek 
10 september 1 Samuel 17:1-11 Wie durft? 
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Zorgorganisatie Riederborgh te Ridderkerk zoekt vrijwilligers 
 

Riederborgh is een Protestants Christelijk zorgcentrum voor mensen met lichamelijke 
beperkingen en mensen met verschillende vormen van dementie. 
Heeft u hart voor oudere mensen, kunt u samenwerken en houdt u van samen zingen? 
Dan is wellicht één van de onderstaande vacatures iets voor u! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de activiteiten die betrekking hebben met de 
geestelijke zorg. 
Gezocht: vrijwilliger(s) weeksluiting vrijdagmiddag 
 
Elke vrijdagmiddag is er in de Blauwkaaizaal (groot zaal de Riederborgh) een weekslui-
ting voor bewoners en omwonenden uit de aanleunflats. Predikanten uit de diverse 
kerken van de gemeente Ridderkerk gaan hierin voor. Vrijwilligers halen de bewoners 
op en begeleiden ze naar de grote zaal. Er wordt koffie/thee geschonken en er wor-
den andere hand- en spandiensten verleend (bijv. opzoeken van het lied voor de be-
woner).  
We werken met een vast team volgens een rooster. We zoeken vrijwilligers die om de 
2 weken beschikbaar zijn vanaf 14.00 tot ±16.15 uur. 
 
Gezocht: vrijwilliger(s) weeksluiting vrijdagmorgen 
 
Weeksluiting voor de bewoners van de beschermde woongroepen: 
Om de twee weken is er van 11.00 tot 11.30 uur een weeksluiting in de Blauwkaaizaal 
waar bewoners van de huiskamers naar toe kunnen gaan.  
Deze dienst wordt op een aanschouwelijke manier gehouden, wat de bewoners helpt 
om de essentiële zaken van het geloof mee te krijgen en deze mogelijk weer in hun 
herinnering krijgen.  
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de bewoners willen halen en weer thuis brengen 
en die om de 2 of 4 weken beschikbaar zijn vanaf 10.30 tot ±12.00 uur. 
Tijdens de dienst worden er hand- en spandiensten verleend (bijv. het omslaan van de 
bladzijde van de liturgie). 
 
Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Leni Nugteren of Martin Ligt-
hart (Geestelijk verzorger). 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op tel. 0180 - 45 25 00 of via email geestelijkeverzor-
ging@riederborgh.nl 

VOORAANKONDIGING ZANGMIDDAG 

 
Op 10 november a.s. zal er weer een zangmiddag worden ge-

houden.  Net als vorig jaar zingen we dan bekende én onbe-

kende liederen uit het nieuwe Liedboek. 

 

Noteert u het alvast in de agenda?  

De middag begint om 16.00 uur 

 

Gemeenteopbouw– en Toerusting 
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Stand per 28 juni 2019: 
 
Door 149 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 67.742,96. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 56 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 
 
 
 

  

Zondag 14 juli a.s. om 9.30 uur in de Levensbron te Ridderkerk 

  

APPLAUS VOOR DE SCHEPPER  (het verhaal achter Psalm 104) 
  

Verhaal en poëzie ds. Hans Bouma – orgel en piano Arie de Korte 

  

Heel wat avonden, woensdagavonden, werkten Jozua, Saul en Daniël aan een hymne, een lofzang 
voor de Schepper, de Schepper van deze aarde, de Schepper van alles wat leeft. 
Wat bezielde hen – en welke rol speelde hierbij de zogenaamde Atonhymne, de Zonnehymne van de 
Egyptische koning Echnaton? 

Bij monde van Hans Bouma vertelt Daniël het verhaal achter Psalm 104. Een even spannend als in-
spirerend verhaal waaraan Arie de Korte muzikaal deelneemt. 
  

Het verhaal van Daniël wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Alles draagt Gij, bezielt 
Gij (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Je verbinden aan de Levende. 
Arie de Korte zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn 
verzen legt. 
  

Bovenstaande tekst is van ds. Hans Bouma zelf, als aankondiging van deze verhaaldienst. 
Van harte aanbevolen! 
  

Namens de Taakgroep Liturgie van de Levensbron, 
Marianne Nijman, voorzitter 
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Theologische Vorming 

Gemeenteleden en geïnteresseerden 
 

Cursus Rotterdam / Capelle a/d IJssel 
       
 

secretariaat: Oranjestraat 17, 2131 XN Hoofddorp 
 
4  juni 2019 
 

PERSBERICHT 
 
Inschrijving geopend voor cursussen TVG  
 
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld voor het cur-
susjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Ge-
ïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisoplei-
ding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bij-
eenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in 
kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te 
volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe 
cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’ in 
Capelle aan den IJssel. 
 
De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en 
Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn 
de cursussen te volgen in (de regio’s) Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis. 
De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en 
in alles wat met geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis 
wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan 
vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september t/m mei, met één 
les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus. 
Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkge-
schiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: 
Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbi-
nica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw.  
Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan 
kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een 
hbo-opleiding. 
 
Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte 
cursussen van een tot drie dagdelen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rot-
terdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbel-
boek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van 
de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.  

 

\\\\\ 

http://www.tvgrotterdam.nl


Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

21 

 
Beste gemeenteleden, 
Enige tijd geleden hebben we jullie via Rijsoord aan het Woord laten we-

ten dat er weer voornemens zijn om in de zomer van 2020 een project 

met de stichting World Servants uit te gaan voeren. De wijnactie die 

hierbij is geïnitieerd is door diverse gemeenteleden gesteund, dank hier-

voor! 

Tijdens het pinksterweekend zijn de projectlocaties voor 2020 bekendgemaakt en 

hebben wij, Rick en Niels, besloten om deel te nemen aan het project in Nepal. 

Project 2020 – Kathmandu Nepal 

In Nepal zijn er weinig scholen die focussen op kwaliteit en zijn de meeste overheids-

scholen niet in het bezit van goede gebouwen. Privéscholen zijn er wel, maar voor de 

meeste mensen is dat onbetaalbaar. Daardoor gaan veel kinderen van minderbedeelde 

ouders niet naar school. Om tussen de overheidsscholen en privéscholen een brug te 

slaan besloot The Lighthouse Foundation Nepal de CCS school te stichten, waar chris-

telijk onderwijs wordt gegeven, aandacht is voor kwaliteit en waar iedereen welkom 

is, ongeacht je achtergrond. Eerst waren er slechts 100 leerlingen, maar vandaag de 

dag zijn dat er bijna 700. De verwachting is dat dit aantal zal verdubbelen in 3 à 4 

jaar tijd.  

 

In de school ontbreken nog verschil-

lende dingen. De gebouwen waar nu 

lesgegeven wordt zijn gehuurd en de 

klassen zijn klein. Door gebrek aan 

ruimte is er een ander gebouw ge-

huurd, op 150 meter afstand. De kinderen moeten voor dat gebouw een drukke weg 

oversteken. Daarnaast is er geen speeltuin en het computerlokaal, de aula en de bibli-

otheek zijn dusdanig vervuild door schimmel dat ze niet meer gebruikt mogen worden. 

Er is geen ruimte voor een watertank en er is een tekort aan toiletten. Nu de verhuur-

der van het terrein ook nog besloten heeft het terrein niet langer te verhuren aan 

TLFN is het noodzakelijk dat er op korte termijn een nieuwe school gebouwd wordt 

die ook aan alle eisen voldoet. 

Pepermuntactie 
Naast de wijn, die nog steeds via ons te bestellen is, starten we met een pepermunt-

actie. Immers kan ieder gemeentelid toch tijdens de preek een Wilhelmina-

pepermuntje gebruiken? De pepermuntjes kosten €2 per doosje en voor €5 krijgt u 

drie doosjes. Achter in de kerk zal een intekenlijst komen te hangen. Bestellen van 

pepermunt en/of wijn kan ook via Rick (06-11239534) of Niels (06-21340010). 
 

Het komende jaar zullen wij u geregeld op de hoogte houden en be-
trekken bij de voorbereidingen voor het project. We hopen op hetzelf-
de enthousiasme als in 2018! Bent u benieuwd hoe het met dit project 
staat? Bekijk dan de indrukwekkende beelden op http://
www.worldservants.nl/ZA118. De vorderingen van het huidige project 
zijn te volgen via www.geef.ws/rickbezemer en www.geef.ws/
nielsbaars. Via deze links is ook een vrije gift mogelijk. 
 

 

http://www.worldservants.nl/ZA118
http://www.worldservants.nl/ZA118
http://www.geef.ws/rickbezemer
http://www.geef.ws/nielsbaars
http://www.geef.ws/nielsbaars
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(Concert) agenda 

  6 juli 2019 Opstandingskerk 

Voorplein 

Jaarlijkse Barbeque  

14 juli De Levensbron ‘Applaus voor de 
schepper’ met Ds. 
Hans Bouma 

Aanvang 09.30 uur 

18 juli, 

5 september 

De Fontein Lunchcafé de Fontein 

12.30 uur 

Opgave bij Marrie de Ko-

ning of Ria Bode 

4 en 18 juli, 

1 en 15 augus-

tus, 5 en 19 

september 

 

De Fontein Inloopochtend 

vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezelligheid 

24 augustus Opslag Bazaar tussen 10.00—11.00 

uur kunt u spullen in-

leveren voor bazaar 

 

2 september Kerkplein 

Opstandingskerk 

Wandeling 

start 19.00 uur 

 

4 september Opstandingskerk Film ‘Sister Act’ 
Aanvang 20.00 uur 

Koffie vanaf 19.30 uur 

5 september Opstandingskerk Djembe Workshop 

19.30 uur 

Koffie vanaf 19.00 uur 

13 september Soosruimte 

Fontein 

Ontmoetingsavond 30+ 

Vanaf 20.00 uur 

Praatje, glaasje, spelletje, 

gezelligheid 

27 en 28 sep-

tember 

Kerkplein 

Opstandingskerk 

BAZAAR  

10 november Opstandingskerk Zangmiddag 

Aanvang 16.00 uur 

 


