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Van de redactie 

 

In het lijstje met Erediensten ziet u al weer de Eerste Zondag van Advent vermeld 
staan, wat gaat de tijd ongelofelijk snel.  
 

November is een bijzondere maand…. de bossen zijn getooid in herfstkleuren, de 
bomen hebben hun bladeren afgeschud...de activiteiten spelen zich meer en meer 
binnenshuis af.  
November is ook de maand waarin het kerkelijk jaar zijn einde neemt, en traditio-
neel herdenken we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar die gemeenteleden 
die ons het laatste jaar ontvallen zijn. In het afgelopen jaar hebben we afscheid 
moeten nemen van veel gemeenteleden en het is heel mooi dat we hen met elkaar 
herdenken, nogmaals hun naam noemen en een kaars 
ontsteken.  
 

Zoals u op pag.13 kunt lezen wordt u dit jaar in de ge-
legenheid gesteld om ook zelf een licht te ontsteken 
voor hen die u door de dood ontvallen zijn.  Mogen wij 
als broeders en zusters troostend staan om degenen 
die onze warmte en liefde zo nodig hebben.  
 

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van deze editie 
van Rijsoord aan ‘t Woord. 
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Erediensten 

 

Zondag 3 november 2019 

09.30 uur : Ds. H. Ijzerman, Rotterdam 

Chauffeurs : W. Otte en W. van Prooijen 

Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

     
     
 

Woensdag 6 november 2019– Dankstond voor Gewas en Arbeid 

19.30  uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Dankstondcollecte Kerk 

    2e Dankstondcollecte Diaconie 

     
     
 

Zondag  10 november 2019 —Rwandazondag—Viering Heilig Avondmaal 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Dankstondcollecte Diaconie 

    2e Dankstondcollecte Kerk 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 17 november 2019 

09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst, Hellevoetsluis 
Church4you : Elselien en Liane 

Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer 
Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 24 november 2019—Eeuwigheidszondag 

09.30 uur : Ds. G.H Offringa 

Chauffeurs : C. Ijsselstein en M.C. Verveer 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Bij de diensten 

 

In het weekend waarin ik dit schrijf gaat de klok op wintertijd. We maken ons op voor 
een seizoen van wind en regen en vallend blad. Aan het einde van de maand novem-
ber sluiten we het kerkelijk jaar af. In onze zondagse diensten geven wij samen vorm 
aan ons christelijk geloof en aan de hoop die wij delen: einde én nieuw begin. 
 

Op zondag 3 november zal ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voorgaan. 
 

Op woensdagavond 6 november danken wij voor de opbrengst van het land, voor alle 
werk dat wij mogen doen, voor een leven in vrede en veiligheid. Wij danken voor de 
mensen om ons heen, voor Gods nabijheid in ons leven, om zijn zegen. Wij denken 
daarbij aan de schepping ‘die nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt’ (Rom. 
8:22).   
 

Een mens te zijn op aarde,  
is eens voorgoed geboren zijn,  
is levenslang geboortepijn.  
Een mens te zijn op aarde  
is leven van de wind. 
  Lied 807:1 

 

 

Op zondagmorgen 10 november vieren wij onze verbondenheid met onze broeders en 
zusters in Rwanda, met name in Runda en Kayonza. Vorig jaar ontvingen we een dele-
gatie uit Rwanda. Immaculée Mukampuhwe uit Kayonza was er toen ook bij, zij was 
in verwachting van haar tweede kind. Het meisje is inmiddels geboren, haar naam is 
Elyse.  
 

Het thema van de deze Rwanda-zondag is: Vreugde der wet. Dit thema is ontleend 
aan het Joodse Loofhuttenfeest, een feest dat in het najaar wordt gevierd. Op dins-
dag 22 oktober jl. was de afsluitende feestdag van Vreugde der wet, in het He-
breeuws: Simchat Thora. In de christelijke kerken kennen wij de wet van Mozes, de 
Tien Geboden, en wij kennen de blijdschap uit het Evangelie. We gaan hiervan zin-
gen, over lezen en nadenken. Ook delen wij in deze dienst brood en wijn. Gods 
woord en zijn goede gaven willen ons mensen verbinden, dichtbij en ver weg, in ei-
gen kring en over (kerk)grenzen heen. 
 

Op zondag 17 november ontvangen we ds. D. ter Horst uit Hellevoetsluis. Samen met 
zijn vrouw Ds.Tineke Flim woonde en werkte hij in onze gemeente. We vinden het 
altijd fijn als hij of zijn vrouw een keer terugkomt om voor te gaan in een zondagse 
eredienst. 
 

 

 

Zondag 1 december 2019—1e Advent—m.m.v. 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 Jeugdwerk 
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Zondag 24 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar.  
Op deze zondag van de voleinding lezen we het slot van het boek van de profeet Male-
achi. Deze profeet bemoedigt alle mensen die uitzien naar de komst van Gods rijk 
(Lied 756). Tijdens de dienst op deze zondagmorgen noemen wij de namen van ge-
meenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Samen met hun familie en 
vrienden willen wij hen gedenken en zullen daarbij de gedachteniskaarsen ontsteken, 
als lichten in het donker. Dit jaar kunt u ook zelf een lichtje aansteken voor een dier-
bare die gestorven is. Elders in dit kerkblad leest u meer over dit ritueel.  
 

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! 
ds. Herman Offringa 

Wij gedenken 

 

Op zaterdag 28 september 2019 overleed Cornelia Nugteren. Zij werd 89 jaar.  
 

Haar begrafenis vond plaats op maandag 7 oktober. Bij haar afscheid sprak haar nichtje 
Janny van Schaik-Nugteren woorden van herinnering aan haar tante.  
 

Corrie Nugteren was geboren en getogen in Rijsoord, aan de Rijksstraatweg. Ze groeide 
op in een gezin met nog 2 broers en 3 zussen. Corrie hielp thuis in het huishouden. Zij is 
ongetrouwd gebleven en deed later het huishouden voor haar ouders en haar broer Wim.  
 

Na het overlijden van haar ouders bleef ze samen met haar broer in het ouderlijk huis 
wonen. Corrie ging naar de kerk en zong in het koor. Later verhuisde ze met haar broer 
naar de Oudelandseweg in Ridderkerk. Ze bleven wel in Rijsoord kerken.  
 

Na het overlijden van haar broer in 1998 woonde ze daar alleen maar ze kon zich goed 
redden. Toen het huis te groot werd voor haar alleen verhuisde ze naar een appartement 
aan de Koningshof in het centrum van Ridderkerk.  
 

Na het overlijden van haar zus Annie in 2011 ging het langzamerhand minder met haar, 
zowel lichamelijk als geestelijk. Vanaf 2012 verbleef zij kortere of langere tijd op ver-
schillende locaties van psychiatrisch ziekenhuis Delta. Uiteindelijk ging ze wonen in Huize 
Laurens Aesopus in Rotterdam, voorheen De Elf Ranken.  
 

Na een kort ziekbed is zij daar gestorven. Bij haar afscheid lazen we uit de bijbel over de 
Heer als Herder, die ons behoedt en bewaart, waar wij ook gaan of staan. Dat was ook 
haar geloof: terug te keren in het huis van de Heer, in leven en in sterven. Moge zij ge-
borgen zijn in de vrede die alles te boven gaat. 

ds. G.H. Offringa 

Bericht van overlijden 

 

 

Op zondag 20 oktober 2019 overleed Herman van Hal op de leeftijd van 85 jaar.  
 

De laatste weken van zijn leven verbleef hij in Hospice De Reiziger te Barendrecht. Een 
dankdienst voor zijn leven en de begrafenis hebben plaatsgevonden op maandag 28 okto-
ber jl.  
 

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn kinderen Gerard en Jantine, de kleinkin-
deren, naar zijn vriendin Marja, verdere familie en vrienden.  
 

In een volgend kerkblad zullen we Herman van Hal gedenken. 
ds. G.H. Offringa 
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Zieken(t)huis 

 

Wij noemen hier de naam van mw. S.A. Leentvaar – Bestebreurtje. Vorige maand 
mochten we hier schrijven dat zij, na een haar lange verblijf bij Antes Delta, weer 
thuis mocht komen.  
 

Helaas is zij thuis heel ongelukkig gevallen en is zij met verschillende breuken in het 
ziekenhuis beland. Na een operatie knapt zij weer op maar op het moment van schrij-
ven verblijft ze nog in het Maasstad Ziekenhuis.  
 

Wij leven mee met andere zieken en herstellenden in onze gemeente, ook zij die hier 
niet met name genoemd worden. Dat we elkaar versterken in het geloof dat wij onze 
weg niet alleen gaan, dat God onze zorgen kent.   

ds. G.H. Offringa 

Bijbelkring Ruth – een verhaal van hoop 
(dinsdagochtenden) 
 

Op dinsdag 15 oktober begon een kortlopende Bijbelkring 
over het kleine boekje Ruth.  
 

De eerste keer op dinsdag 1 oktober verviel, omdat die 
dag andere activiteiten voorrang hadden. Op 25 oktober 
maakten we kennis met Ruth, de hoofdpersoon van het 
Bijbelboek. Naast de zorgen en het verdriet in het eerste 
hoofdstuk heerst er een serene, landelijke sfeer. In het 
tweede hoofdstuk is Ruth met haar schoonmoeder terug in 
de landstreek Juda. We bekeken de schilderijen van theo-
loog en beeldend kunstenaar Corja Bekius. Zij begon rond 
haar zestigste levensjaar met het schilderen van Bijbel-
verhalen en liedteksten. Wat zeggen de beelden, wat voegen ze toe?  
 

Op dinsdag 12 november willen we hoofdstuk 3 bespreken. Na het vervallen van de 
eerste bijeenkomst ligt het in de rede om op dinsdag 26 november het afsluitende 
vierde hoofdstuk onder de loep te nemen.  
 

De Bijbelkring vindt plaats in de Fontein. We beginnen om 9.30 uur met koffie en we 
sluiten af om ca. 11.00 uur. Bent u van plan om mee te doen, geeft u zich dan op bij 
ondergetekende. 

ds. Herman Offringa 

Contact met de predikant 
 

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 
te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt 
bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur 
maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond 
kan ook, tussen 19.00-19.30 uur . Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over 
pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. 
 

Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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KERSTPAKKETTENAKTIE  
 

Lieve mensen,   
   
Ook dit jaar willen wij als Opstandingskerk weer deelnemen aan de actie van het IDB 
om kerstpakketten te verzorgen voor vluchtelingen (en straatkrantverkopers). Niet 
alleen ter ondersteuning in materiële zin, maar vooral als teken van hoop en bemoe-
diging voor mensen die een bestaan proberen op te bouwen in Ridderkerk.   
   
We hopen dat u ook dit jaar wilt bijdragen, zodat er weer goed gevulde pakketten 
kunnen worden samengesteld   
   
Op zondag 17 november kunnen artikelen voor de pakketten gebracht worden in de 
entree van onze kerk.  Ook een financiële bijdrage is welkom    
   
Geschikte artikelen vindt u in onderstaande lijst. Couscous en (gedroogde) peulvruch-
ten zijn bijzonder welkom!   
   

 

   
De volgende producten zijn niet geschikt voor de kerstpakketten: Koffie, drop, pro-
ducten die varkensvlees bevatten (soep, ragout, smeerworst), sauzen en mixen voor 
gerechten Cadeautjes voor kinderen (worden door het IDB gekocht, zodat ze afge-
stemd kunnen worden op de leeftijd).   
   
Het spreekt vanzelf dat alleen ongeopende verpakkingen kunnen worden geaccep-
teerd.   
   
Wij vragen ook een vrijwilliger voor het bezorgen van de Kerstpakketten op zaterdag-
morgen 14 december 2019 tussen 10.00uur en 10.30uur.  Adres: Irenekerk Electropark 
17-19 (naast Oranjestraat 32).   
U kunt zich aanmelden bij de diakenen die staan bij de inzameling op 17 november 
a.s.   
   
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage en verwachten dat de pakketten ook dit 
jaar weer een klein gebaar van aandacht en betrokkenheid zullen zijn namens de ker-
ken in Ridderkerk.   
  
Uw diaconie  

Bloem  rijst couscous pannenkoekmix 

fruit in blik   groente in blik vis in blik olie 

cacao  rozijnen noten/pinda’s ontbijtkoek 

biscuit/koekjes  sap snoep chocolade 

suiker  thee honing jam 

overig zoet broodbeleg badschuim pindakaas peulvruchten 

 

Herfst (bij lied 712) 
 

Met elk blad dat valt, 
valt meer licht op de aarde, 
komt meer uitzicht vrij. 
 

Met elk blad dat valt, 
staan wij scherper getekend, 
valt meer hemel ons bij.  
 

Jaap Zijlstra 
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Overal verhalen 

Tijdens mijn zomervakantie bezocht ik een fotomuseum. In dit museum hing werk van 
de Zwitserse fotograaf Marcel Imsand (1929-2017)  
 

Ik zag een prachtige serie foto’s van een jonge herder Luigi Cominelli, met zijn kudde 
schapen, in de winter, van zijn hond, in het voorjaar, met een pasgeboren lam, van 
zijn zoontje, of met zijn vrouw. Sommige van deze foto’s zijn ook op het internet te-
rug te vinden.  
 

Ik vond de eigentijdse beelden inspirerend en ik vroeg me af: zouden wij in Rijsoord 
misschien ook een serie foto’s kunnen maken rondom een bijbels motief, een Bijbel-
verhaal of een gelijkenis? Er zijn vast fotografen in ons midden die de uitdaging aan 
willen gaan!  
 

Wat is de bedoeling? Ik denk aan een kleine serie van zeven foto’s die bijbels gegeven 
uitbeelden. Rondom deze foto’s kunnen we een keer (volgend jaar?) een themadienst 
beleggen. De zeven beelden kunnen we op verschillende momenten in de dienst met 
de beamer projecteren.  
 

Wilt u meedoen of hebt u vragen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. 
Het is denk ik goed als belangstellenden één of meer keren zullen samenkomen om de 
resultaten te bekijken en met elkaar na te denken over het thema en de datum voor 
een dienst.  
Namens de werkgroep Gemeenteopbouw en Toerusting,  
ds. Herman Offringa 

 

Wij gedenken 

 

Op dinsdag 8 oktober 2019 is op 85-jarige leeftijd overleden Jacobus Hollestein.  
 

De laatste jaren verbleef hij in verpleeghuis Het Ronde Sant in Ridderkerk.  
 

Na een korte periode van afnemende krachten is hij daar gestorven. Op woensdag 16 
oktober hebben we afscheid van hem genomen en zijn lichaam in de aarde gelegd.  
 

Koos Hollestein was een liefdevolle, bijzondere man en vader, schoonvader en opa. Tij-
dens de afscheidsdienst in de Opstandingskerk vertelde zijn vrouw Nellie over zijn liefde 
en ook over zijn ruimhartigheid. Als zij over dat laatste wel eens een andere opvatting 
had, dan verwees hij graag naar hun trouwtekst: De Heer zal in al uw behoeften naar 
zijn rijkdom heerlijk voorzien (Fil. 4:19).  
 

Koos Hollestein putte kracht uit Bijbelse wijsheden, maar tegelijk nam hij niet alles 
klakkeloos aan. Bij de oude verhalen kon hij soms vragen stellen die tot nadenken stem-
den.  
 

De drie kinderen en een kleindochter brachten in herinnering wat zij zoal met hun vader 
en opa hadden beleefd, en wat ze van hem leerden. Vóór en ná de dienst was er een 
projectie van foto’s uit het familiealbum. Deze voorstelling toonde nog eens de liefde 
voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen, maar ook hoe veelzijdig hij was. Zo ver-
bouwde hij eigenhandig het woonhuis. Hij onderhield de tuin, met alles erop en eraan. 
Een damspel en zijn tekenspullen waren nooit ver weg. Tot op hoge leeftijd is hij een 
kleurrijk mens gebleven. Hij speelde mondharmonica en zong graag.  
 

Tijdens de dienst zongen we zijn geliefde liederen bij het kerkorgel.  
Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen, de 
kracht van onze Heer toe. Dat Koos Hollestein in vrede rusten mag. 

ds. G.H. Offringa 
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Kerkelijke stand 

 

Op 8 oktober is overleden: 
 

Jacobus (Koos) Hollestein 

 

op de leeftijd van 85 jaar, 
 

Op 20 oktober is overleden: 
   
       Herman van Hal 
 

op de leeftijd van 85 jaar 
 

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  
 

15 november 1928   

Mevrouw  B. Lodder Bestebreurtje  

Mauritshoek 21  
2988EA Rijsoord 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Van harte  
gefeliciteerd! 

Wijziging telefoonnummers:  
 

 

Het telefoonnummer van Ariënne Kroos is 
gewijzigd in 06-40007215.  
 

 

Ook Arco Kroos heeft een nieuw telefoon-
nummer: 06-18167332.  

(Gedicht uit de map van Pieta Euser) 
 

Laat God wonen in je handen 

en in elke daad die je verricht. 
Laat God wonen in je voeten, 
en in elke richting die je kiest. 
Laat God wonen in je gehoor, 
en in elk moment van je luisteren. 
 

Laat God wonen in je verstand, 
en in elke gedachte die jou bezielt. 
Laat God wonen in je ogen, 
en in elke blik die je anderen schenkt. 
Laat God wonen in je mond, 
en in elk woord dat je spreekt. 
 

Laat God wonen in je adem, 
en in elk lied dat in je zingt. 
Laat God wonen in je tranen, 
en in elke lach die je dag verlicht. 
Laat God wonen in je hart, 
en in elke vezel van je gevoel. 
 

Laat God wonen in je komen, 
en ook in het scheiden met je gaan. 
 

 

Alfred C. Bronswijk (uit:Rakelings nabij) 

Jarig…. en niet in de lijst? 
 

Enige tijd geleden heeft het CvK alle ge-
meenteleden benaderd met een vragenlijst 
in het kader van de nieuwe wet Persoons-
bescherming AVG. Hierbij hebben sommige 
gemeenteleden aangegeven dat ze niet 
(langer) prijs stellen op het vermelden van 
hun verjaardag in Rijsoord aan ‘t Woord.  
 

Als u een naam mist is dat de reden. Maar 
als de verjaardag u bekend is, is het na-
tuurlijk altijd goed een kaartje te sturen!!! 
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NBG Bijbelleesrooster  
 

November 
 

 

 

 

 

 

 

֍֍֍֍ 

 

  

vrijdag 1 november Lucas 18:18-30 Rijkdom 

zaterdag 2 november Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 
zondag 3 november Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

maandag 4 november Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 
dinsdag 5 november 2 Samuel 5:17-25 Met de hulp van de HEER 

woensdag 6 november 
2 Samuel 6:1-11 Dankdag 

Plaatsmaken en je plaats weten 

donderdag 7 november 2 Samuel 6:12-23 Dienend leiderschap 

vrijdag 8 november 2 Samuel 7:1-16 Bouwplan 

zaterdag 9 november 2 Samuel 7:17-29 Toekomst voor de koning 

zondag 10 november Psalm 101 Streven naar volmaaktheid 

maandag 11 november Hosea 6:4-11a God wil liefde … 

dinsdag 12 november Hosea 6:11b-7:7 … maar het volk wil het niet zien 

woensdag 13 november Hosea 7:8-16 Hardleers 
donderdag 14 november Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

vrijdag 15 november Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

zaterdag 16 november Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

zondag 17 november Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 

maandag 18 november Lucas 20:41-21:4 Major donor 
dinsdag 19 november Hosea 8:1-7 Kalverliefde is afgodendienst 
woensdag 20 november Hosea 8:8-14 Dommer dan een ezel 

donderdag 21 november Hosea 9:1-9 
Afrekening 

vrijdag 22 november Hosea 9:10-17 Onvruchtbaar 
zaterdag 23 november Psalm 39 Klein voor God 

zondag 24 november Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 
maandag 25 november Lucas 21:20-28 Hij komt! 
dinsdag 26 november Lucas 21:29-38 Wees bij de tijd 

woensdag 27 november Hosea 10:1-8 Misbruik van weelde 

donderdag 28 november Hosea 10:9-15 Roofbouw 

vrijdag 29 november Micha 1:1-7 Oordeel 
zaterdag 30 november Micha 1:8-16 Kaalslag 

zondag    1 december 
  

Micha 2:1-5 

Advent 1 

Expansiedrift   

maandag    2 december Micha 2:6-11 Wil je de waarheid horen?   

dinsdag    3 december Micha 2:12-3:4 Lijden door leiders   

woensdag    4 december 
Micha 3:5-12 Valse profeten zorgen voor valse 

gerustheid 
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Vanuit de wolken 

 

Een leven lang heb ik gedoold, 
nu ga ik verder luisteren 

naar het groeien van het gras, 
wandelend in ongekende tuinen 

waar werkelijkheid niet meer bestaat 
en eeuwigheid realiteit is. 
 

Zorgvuldig koesterend draag ik 

verleden en heden met me mee, 
de toekomst gaat aan mij voorbij, 
met spijt, zonder bitterheid, maar weet 
mijn leven was niet voor niets, want 
ik heb jou gekend, en jou en jou en hen.  
 

Ik ben niet dood, ik leef nog verder, 
in gedachten en herinneringen 

van al wie me lief en dierbaar was, 
van allen die mijn hart hebben beroerd, 
van hen wier hart ik heb beroerd, … van jou 

Dit is geen afscheid, maar verbondenheid. 
 

Op een zucht van de wind, reis ik verder om 

nieuwe werelden aan verre horizonten te ontdekken. 
Van op twinkelende sterren stuur ik je mijn regen 

om zo je verdriet weg te spoelen, ik kijk naar jou. 
Kijk jij omhoog, zie en voel mij. Ik stuur je de stralen 

van de zon om je te koesteren met de warmte van mijn hart. 
 

Wij zijn allen geboren om te sterven. 
Onze ziel leeft verder in verbondenheid.  
 

 

 

(uit het Maria Magdalena Magazine) 

Ontmoetingsavond 30+ 

 

U/jij bent van harte welkom voor 
een praatje, 

glaasje, spelletje, kortom voor de 
gezelligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond. 

 

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

tot ongeveer 23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 

 

Tot ziens op vrijdag 8 november 
2019 

 

Achter de bar staan dan Jan en Arjan 
Monteban 
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C.M.V. Passage. 
 

Beste allen, 
Iedereen is van harte welkom op dinsdagavond 19 november bij Passage Rijsoord.  
Deze avond is uitgenodigd mw. Alie van Lopik, Deze dame kan u alles vertellen en la-
ten zien over het Staphorster stip werk. Mw.van Lopik heeft deze techniek volledig 
onder de knie. Ze komt uit Hardinxveld Giessendam, dus niet uit Staphorst wat je zou 
denken.  
We houden de avond zoals we gewend zijn in de Hoeksteen Rijksstraatweg 45 Rijs-
oord. 
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Passage Rijsoord 

Pauly Bestebreurtje. 

 

Lunchcafé De Fontein 

 

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?  
 

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt: 
 

Donderdag 7 november (opgeven voor 31 oktober) 
Donderdag 21 november(opgeven voor 14 november) 
Donderdag 5 december (opgeven voor 28 november ) 

 

 

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 

 

 

PCOB 

 

Woensdag 27 november houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer 
haar maandelijkse bijeenkomst. De heer Trapman uit Dordrecht houdt een lezing met de 
titel “De Biesbosch is prachtig”. Per boot bezoeken we de Biesbosch en laat hij ons beel-
den zien van de vele kleurrijke vogelsoorten die er zijn. 
 

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 wel-
kom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660. 

 

Graag willen wij jullie bedanken voor de kaarten en telefoontjes die wij met onze 

verjaardagen mochten ontvangen. 
 

Hartelijke groet, 
Piet en Mien Sinterniklaas 
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Najaarscampagne van Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op  
 

De najaarscampagne van Kerk in Actie staat in het teken van de opbouw van de ker-
ken in het door een jarenlange burgeroorlog getroffen Syrië. Die oorlog heeft niet al-
leen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: 
meer dan 12 miljoen mensen zĳn van huis en haard verdreven, meer dan 50% procent 
van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden lig-
gen in puin. Veel kerken en scholen zĳn verwoest.  
 

 

Nu het in Syrië langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en begin-
nen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ be-
langrĳker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeen-
schap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de sa-
menleving en hoop voor de toekomst. Daar helpt Kerk in Actie met u graag aan mee! 
 

Om de campagne kracht bij te zetten waren in september twee hulpverleners uit Syrië 
in Nederland om over hun werk te vertellen. Op verschillende plaatsen in het land ga-
ven zij een presentatie. Het was indrukwekkend om de verhalen te horen van Father 
Alexi en Sara, twee zeer bevlogen mensen. 
 

Father Alexi Chehadeh is aartsbisschop van de Grieks-orthodoxe kerk en directeur van 
hulporganisatie GOPA-DERD (de diaconale organisatie van het Grieks-Orthodox Patriar-
chaat van Antiochië) en spant zich al jaren in voor vrede in Syrië. In de afgelopen oor-
logsjaren heeft hij met zijn organisatie GOPA-DERD (de grootste hulporganisatie in Sy-
rië) duizenden families voorzien van voedsel, noodhulp en medische zorg. Er wordt 
samengewerkt met 22 internationale partners, onder wie Kerk in Actie.  
 

Sara Savva werkte al zes jaar op de Amerikaanse ambassade in Libanon, toen Father 
Alexi Chehadeh haar vroeg om bij GOPA-DERD te komen werken. Ze kon geen nee zeg-
gen: “Ik wil alles van mezelf geven en mensen hoop bieden op een nieuwe toekomst in 
Syrië.” 

 

In Syrië coördineert Sara alle hulp die door de vijfhonderd medewerkers en duizenden 
vrijwilligers van de Grieks-Orthodoxe kerk tot in de verste uithoeken van Syrië wordt 
gegeven. De noodhulp verandert in voorzichtig herstel en inkomenszekerheid voor Sy-
rische burgers. “De mensen willen niets liever dan hun land weer opbouwen”, vertelt 
Sara. “En overal waar hulp komt, zie je dat mensen nieuw elan krijgen.  
Een school die weer wordt opgebouwd, woonruimtes die worden opgeknapt, vaktrai-
ningen om mensen te leren een eigen onderneming op te zetten: het biedt allemaal 
hoop. En hoop is het belangrijkste dat wij ze kunnen geven.” Waarom ze dit werk 
doet en volhoudt? “Ik wil als discipel van Jezus in Zijn voetsporen treden en mensen 
helpen.” Na jaren van noodhulp kan de focus nu richting wederopbouw en inkomens-
zekerheid voor Syrische burgers: “Daar werken we met man en macht aan.” 

 

Samen zĳn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bĳ het herstellen van 
hun kerk.  
Doet u ook mee? 
Samen geven we mensen in Syrië nieuwe hoop!  
 

De diaconiecollecte van zondag 17 november a.s. is voor de wederopbouw van Syrië 
bestemd. 
 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen dan kunt u natuurlijk 
ook uw gift overmaken naar  
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. wederopbouw Sy-
rië. 
 

Deze collecte wordt u van harte aanbevolen door de diaconie en de ZWOE! 
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Ik zal er zijn 

 

Wees niet bang, zegt God de Vader 
voor de dag die komen gaat 
ook al lijkt het of de wereld 

om je heen is dolgedraaid 

dwars door alle zorg en pijn 

wees niet bang: Ik zal er zijn! 
 

Wees niet bang, zegt God de Zoon 

voor het duister in je hart 
want voor jou gaf Ik mijn leven. 
Ik vind jou de moeite waard 

voel je je ook nog zo klein 

wees niet bang: Ik zal er zijn! 
 

Wees niet bang, zegt God, de Trooster 
ook al voel je je alleen 

stuiten telkens weer je tranen 

op een hart van koude steen 

dwars door ’t dichtste mistgordijn 

wees niet bang: Ik zal er zijn. 
 

Tineke Tuinder-Krause 

 

 

Een kaarsje aansteken: ‘Het gebeurt uit liefde, uit gevoel’ 
 

Zondag 24 november is het Eeuwigheidszondag en gedenken we alle gemeenteleden 
die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. 
 

Via één van onze gemeenteleden kregen we een idee aangereikt dat we graag deze 
zondag willen gebruiken naast de symbolische bloemschikking.  
 

 

Alle gemeenteleden en gasten krijgen de gelegenheid om voorin de kerk voorafgaand 
aan de dienst een kaarsje te branden voor een dierbare. U bent natuurlijk vrij daar 
wel of niet aan mee te doen. Wanneer u niet zelf naar voren wilt lopen maar wel een 
kaarsje wilt branden, kunnen anderen dit voor u doen.  
 

Kaarslicht staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde en wordt dan ook 
gebruikt om doden te gedenken. Het maakt het gemis van een dierbare tastbaar. ’Het 
gebeurt uit liefde, uit gevoel. Het geeft uiting aan wat je bezighoudt. Dat is niet altijd 
in woorden te vatten.’  
 

We hopen dat u zich vrij voelt een kaarsje  
te branden en hiermee aan een behoefte 
te voldoen. 
 

De Liturgiecommissie 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 25 september 
2019.  
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuw bevestigde diakenen van harte 
welkom.  Onze predikant leest met ons Psalm 122 waarna de voorzitter voorgaat in 
gebed.   
 

De notulen van de vergadering van 28 augustus worden met enkele kleine wijzigingen 
vastgesteld. Met grote vreugde wordt kennisgenomen van de gift van Fonobori voor de 
reparatie van het dak.  
 

De voorzitter spreekt namens de kerkenraad enkele dankwoorden uit tegen de twee 
ambtsdragers die na vele jaren van trouwe dienst afscheid nemen en overhandigt een 
kleinigheidje. We hopen na een welverdiende rustperiode weer een beroep op hen te 
kunnen doen. 
 

De ingekomen stukken worden verdeeld. In het kerkblad van oktober zal de aankondi-
ging van de landelijke campagne ‘Samen Hart voor Mensen’ van 13 t/m 20 oktober 
worden opgenomen. De voorzitter zal de intrededienst van Ds. Tineke Flim op 6 okto-
ber in Monster bijwonen.  
 

De kerkenraad stelt de verdeling van taken onder de kerkenraadsleden vast.  
 

Het wijkteam heeft afscheid genomen van de aftredende pastoraal medewerkster en 
tevens twee nieuwe pastoraal medewerksters welkom geheten. Er is stilgestaan bij 
enkele zieke gemeenteleden. Regelmatig worden hun namen tijdens de dienst in 
woord en gebed genoemd. De predikant licht kort zijn werkzaamheden in de afgelo-
pen periode toe. Hij heeft o.a. contact gehad met zijn collega van de Hervormde kerk 
over de komende catechisaties. Er zijn twee groepen: een voor 13+ en een voor 15 – 
16 jarigen. 
 

De voorzitter koppelt enkele bijzonderheden uit het SARI-overleg terug. In het kader 
van het Bonhoeffer-jaar worden door verschillende kerken activiteiten ondernomen. 
De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om in ieder geval samen met de Levens-
bron een lezing te verzorgen begin 2020. Ook zijn er afspraken gemaakt over geza-
menlijke diensten in de Stille Week. De Christus is Koningkerk zal op Witte Donderdag 
het Heilig Avondmaal verzorgen. Op vrijdag is de dienst in De Levensbron, op Stille 
Zaterdag in PG Bolnes en de Paasdageraadsviering is in onze kerk. De Paasmorgen-
dienst viert iedereen in de eigen kerk. Er komt een liturgie voor de Stille Week waar-
bij alle kerken en de predikanten van de kerken betrokken zijn zodat er wel sprake is 
van een geheel. In 2021 zal er weer een andere verdeling zijn. De dienst met Hemel-
vaart 2020 zal in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer plaatsvinden. 
 

Op 27 oktober zal aansluitend aan de dienst in de vorm van een groothuisbezoek aan 
de hand van vragen met de gemeente gesproken worden over de toekomst van onze 
gemeente. Na afloop is er dan een gezamenlijke lunch.  
 

De kerkenraad neemt kennis van enkele voorstellen van het moderamen van de gene-
rale synode en heeft geen aanvullende opmerkingen.  
 

Er wordt positief teruggekeken op de door GOT georganiseerde startweek. De opkomst 
bij verschillende activiteiten viel weliswaar wat tegen, maar de sfeer en saamhorig-
heid was er zeker niet minder om.  
 

Na het voorlezen van een gebed door een kerkenraadslid sluit de voorzitter de verga-
dering.   
 

2e scriba.  
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Opbrengst Collectes 

 

29-09-2019 Diaconie € 187,50 

 Onderhoud gebouwen € 142,38 

 Missionairwerk €  71,20 

 

06-10-2019 Kerk en Israël € 147,15 

 Onderhoud gebouwen € 147,85 

 Eigen jeugdwerk €  76,15 

 

13-10-2019 Diaconie € 136,05 

 Onderhoud gebouwen € 118,60 

 Eigen jeugdwerk €  64,00 

 

20-10-2019 Kerk € 136,80 

 Onderhoud gebouwen € 139,85 

 Eigen jeugdwerk €  63,90 

 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften  
door het College van Kerkrentmeesters 
 

(in de periode van 28 september 2019 t/m 25 oktober 2019) 
 

Via de Rabobank  voor de kerk  € 200,00 

Via dhr. B. Sintemaartensdijk  voor de bazaar  € 100,00 

Via Ds. G.H. Offringa  voor de bazaar  €   80,00 

   

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Deurcollecte in de maand november – Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Betrokken predikanten opleiden in Zambia 

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en het 
pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk binnen 
de kerk aan.  
 

In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, 
waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van 
de kerk. Gemeenteleden stellen hun vragen over landbouw, gezondheidszorg, hoe vind 
ik werk en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat predikanten in Zambia 
vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, dan besef je dat hun werk echt 
een roeping is.  
 

De collecte is bestemd om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaan-
se docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een 
aantal van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun he-
le gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in 
Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Namens de christenen in Zambia: heel harte-
lijk dank voor uw bijdrage daarvan!  
 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Vaste Vrijwillige Bijdrage  
 

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2019”.  
 

Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand november 
zal plaatsvinden op 27 november 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 

 

 

100e (!) zangavond IJsselmonde Zingt! 
================================ 

 

Op zaterdag 16 november 2019 zal er in de Pelgrimskerk, Reijerdijk 51 te Rotterdam-

IJsselmonde  de 100e zangvond worden gehouden in de serie IJsselmonde-Zingt. Dit zal 
ook tevens de laatste avond zijn. Geen organisatorische opvolging en steeds minder pu-
bliek is de reden.  
 

Aan deze avond werken mee 2 unieke en grote koren nl het Inspire2liveChoir uit Alblas-
serdam en Choir4Hope uit Barneveld o.l.v. Peter Overduin. 
Verder werken aan deze avond mee Jacqueline Meijer, sopraan, Severin van Dijk, dwars-
fluit, Jolanda den Houter, hobo en de organist  André de Jager 
 

De koorzang zal worden afgewisseld met samenzang van  bekende liederen uit diverse 
liederenbundels. Tevens zal een orgelimprovisatie zijn en instrumentaal intermezzo met 
fluit en hobo. 
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 avond te worden. 
Aanvang: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur. Toegang gratis. Collecte voor Support Casper. 

 

Stand per 25 oktober 2019: 
 

Door 150 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 68.092,96. Hartelijk dank daarvoor!  
 

Van 55 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt ons helpen door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekening  
NL46RABO0355 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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Solidariteitskas 2019 
 

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kun-
nen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun om-
geving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook fi-
nanciële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ont-
breekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ‘Gemeenten helpen elkaar’ is de gedachte 
achter deze voorziening van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is 
altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen 

 

Twee mooie voorbeelden 

De gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp 
zijn, net als een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te 
doen. Met hulp van de Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een 
gezicht naar buiten én nieuw elan gegeven.   
En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en 
de fundering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar de gemeente is 
te klein om dit zelf te bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan 
de slag met acties. Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd een beroep ge-
daan op de Solidariteitskas. De renovatie is inmiddels in volle gang. 
 

Uw bijdrage 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijden-
de leden van de Protestantse Kerk. Als gemeente vragen wij u om een bedrag van 10 
euro. Hiervan wordt 5 euro afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat over-
blijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en 
bijdrage?  
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.pkn.nl/
solidariteitskas.  
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de ant-
woordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan ’t Woord. 
 

U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 
ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van ‘Solidariteitskas 
2019’. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

College van Kerkrentmeesters  

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 

 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 362ste zondagavondzang die wordt 
gehouden op zondag 17 november a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdam-
seweg 73 te Zwijndrecht.  
 

Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is An-
dré de Jager.  
Hoewel het kerkelijk jaar nog niet ten einde is willen wij in deze zondagavondzang met 
zang en orgel herdenken, hen die ons zijn voorgegaan. 
 

We openen met het lied ‘Heer, herinner U de namen’, gevolgd door het lied ‘Niets is, o 
Oppermajesteit’. We kijken ook naar de toekomst met de liederen ‘Genade, zo oneindig 
groot’ en ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’.  Het koor zingt de liederen ‘Come tot he 
Savior now’ en ‘Rejoice’. We sluiten deze zondagavondzang af met het lied ‘Als het ba-
zuingeschal des Heren klinkt’. 
 

De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. 
 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas
http://www.pkn.nl/solidariteitskas
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Al 30 jaar hulpgoederentransport naar Polen – Deel 2 

 

Buiten het goede werk dat de Polengroep doet voor de inwoners van het dorp Gliwice 
en Glogowek in Polen zijn er ook vele belevenissen die zich in de afgelopen 30 jaar 
hebben voorgedaan. Zo is er in het dorp uiteraard ook een kerk. In die kerk zit een 
orgel en als organist wilde René zo graag op dat orgel spelen. De deur werd gefor-
ceerd en zo hebben de aanwezige gelovigen vele jaren van het orgelspel van René 
kunnen genieten, zoals wij het ook vaak op zondag doen. Helaas kwam op zekere dag 
een boze dame op René af die dreigde de politie te bellen als ze niet onmiddellijk 
zouden vertrekken. 
In diezelfde kerk bevindt zich de grafkelder van een plaatselijke adellijke familie, de 
familie Casimir. Iemand wist beslag te leggen op de sleutel van de grafkelder en zo 
kropen ze de grafkelder door…. een onvergetelijke belevenis.  
Ook het kasteel van de familie Casimir werd bezocht. Het verhaal gaat dat Beethoven 
hier gespeeld heeft.  
De groep Polenreis bestaat altijd uit vier mensen:  Ragnar Donker, Arie Bode, Derus 
den Hartog en René Barnard. Ook om praktische redenen (rijbewijs) mogen er altijd 
twee ‘gasten’ mee tegen betaling van eigen onkosten en bijdrage in de brandstofkos-
ten.  
Onderweg moet er uiteraard ook gegeten en gedronken worden. Derus verzorgde de 
catering. Ook gingen er veel kippenpootjes en gehaktballen mee van Teunie Los. De 
groep vertrok altijd op woensdagavond en was op zaterdagavond weer thuis.  
Na aankomst in Polen werd altijd eerst gereden naar Lydia waar de groep altijd harte-
lijk werd ontvangen. Nadat Lydia overleden was (ca. 20 jaar geleden) werd het woon-
huis van dokter Duda het aanloopadres en dat is het nu nog.  
Bij een andere arts, Henryk, werden ook maaltijden genuttigd.  
In de tussenliggende periode werd alles bij elkaar gesprokkeld, ook door Riet de Kool. 
Zij was een expert in het verzamelen van nieuwe lakens. Toen in Nederland meer en 
meer de wollen dekens en lakens werden vervangen door donzen dekbedden was Riet 
er als de kippen bij om lakens te vergaren voor het ziekenhuis in Polen.  
De dankbaarheid in Polen is groot. Menig staande ovatie viel hen ten deel. In menig 
dagblad stonden foto’s van de groep. In een boek van de gemeente Gliwice staat een 
artikel gewijd aan de reizen van de Polengroep. Ziekenhuis directeur Duda wilde al-
leen aan het boek meewer-
ken als er een foto van de 
groep geplaatst werd.  
Rond het jaar 2000 was er 
een speciale actie. Er werd 
in ‘De Combinatie’ ge-
vraagd om zeep voor de 
wasmachines in Polen voor 
het verpleeghuis (vroeger 
ziekenhuis). De belang-
stelling was overweldigend. 
Er kwam zeep in overvloed. 
Bij de LIDL in Lombardijen 
kregen ze dozen vol met 
kinderkleding.  
Inmiddels zijn de groepsle-
den bekenden geworden 
van de gemeenten Glowice 
en Glogowek. De burge-
meester van Glogowek kwam met het idee dat Ridderkerk partner-gemeente zou wor-
den van Glogowek. Een bezoek aan het gemeentehuis van Ridderkerk volgde. Helaas 
had de toenmalige burgemeester van Ridderkerk, Bruins Slot, weinig belangstelling. 
.  
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Als het gezelschap bij Dokter Duda is wordt er altijd gezongen. Hollandse liedjes en 
psalmen klinken dan allemaal door elkaar. Op een keer was Marianne, de vrouw van  
Dokter Duda uitgenodigd om met het gezelschap iets te eten in hotel Salve. Na het 
eten liep Marianne naar de in het hotel aanwezige piano en begon te spelen: “Tulpen 
uit Amsterdam”. Iedereen zette in en het bleef nog lang gezellig in het hotel….  
Dokter Duda hielp altijd gratis kinderen in het ziekenhuis en hij ging ook op de grens 
met Tsjechië in een dorpje in een soort Groene Kruis gebouw mensen helpen. De 
groep had kleding bij zich, dat werd vervolgens in dat gehucht uitgedeeld.  
Dokter Duda is nu 81 jaar 
oud en houdt nog steeds 
spreekuur aan huis. De 
behandeltafel komt uit 
Nederland.  
Ragnar heeft in 2006 ook 
een sponsortocht gedaan, 
op de fiets naar 
Glogowek. Voor iedere 
kilometer moest iets be-
taald worden. De andere 
groepsleden reden met de 
spullen en Rag mocht te-
rug mee met de auto. . 
Arie regelde zoals gebrui-
kelijk de financiën.  
Van de opbrengst van de 
sponsortocht € 9800,--
werden douches gemaakt, 
vloerbedekking gelegd en 
nieuwe deuren gehangen in het kinderhuis.  
Bij aankomst in Glogowek werden ze ontvangen door een ontvangstcomité van zieken-
auto’s, brandweerauto’s e.d. Ragnar heeft nog altijd contact met drie kinderen uit 
het kindertehuis die inmiddels volwassen zijn.  
Inmiddels ging het steeds beter in Polen. Poppen en gebreide kleertjes waren niet 
meer nodig. In 2008 werd besloten te stoppen met de regelmatige reizen naar Polen.  
De hele groep, compleet met partners, is naar Glogowek gegaan om afscheid te ne-
men.  
Een keer kwam het verzoek vanuit Polen om loden Röntgenplaten. Ragnar en Derus 
hebben in het ziekenhuis in Leidschendam deze loden platen, die uiteraard loodzwaar 
waren, opgehaald. Toen 10 jaar geleden het Clara ziekenhuis werd gesloten, konden 
er  oude nachtkastjes worden opgehaald. Ze werden grondig schoongemaakt en naar 
Polen gebracht. Een KNO arts uit het Zuiderziekenhuis schonk zijn oude behandelta-
fel….zo werkt iedereen mee om de spullen een goede nieuwe bestemming te geven.  
Al meer dan 30 jaar doet deze zelfde groep dit goede werk en ze hebben, naast de 
voldoening die het werk hen geeft, ook altijd heel veel plezier met elkaar.  
Vast vertrekpunt voor reizen naar Polen is het klerenschuurtje van buurvrouw Annie 
aan de Rijksstraatweg, voor Rijsoordenaars een bekend adres.  
Het oorspronkelijke plan was om te stoppen na 2008, maar toen de hulpgoederen ble-
ven komen en medicijnen en hulpmiddelen iedere keer weer op hun pad kwamen, 
werd besloten om nu een reis te ondernemen zodra de diverse logeerkamers vol raken 
en er genoeg goederen zijn om de reis te ondernemen.  
De laatste reis was deze zomer, van eind juli tot 3 augustus.  
Het is ontstaan door een toevallige ontmoeting, door een pedicure die bij een me-
vrouw aan huis komt en daar een verhaal hoort, daar vervolgens actief mee aan de 
slag gaat….   
Vele boeken met foto’s zijn een getuige van de avonturen van deze groep mensen die 
met hart en ziel zich al 30 jaar! inzetten voor die inwoners van Polen die hun hulp zo 
nodig hebben!! Om stil van te worden…..  
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Zoekt u een leuk Sinterklaascadeautje? 

 

Er zijn nog een aantal chocolade tabletten met foto van de Opstandingskerk te koop. 
 

Een kerk om op te eten! 
 

glutenvrij en keuze uit melk en puur 
 

Afmeting 10 x 15 cm voor € 10,00 

Afmeting 15 x 20 cm voor € 15,00 

 

de tabletten zijn verkrijgbaar bij de leden van het College van Kerkrentmeesters 
of 

telefonisch te bestellen: 
0180-490146 / 0180-423659 

 

 

13 NOVEMBER IN BOLNES: THE MESSIAH DICHTERBIJ 

 

Wie kent niet het meesterwerk van G.F. Händel: “The Messiah”? In de Advent- en Kersttijd 
wordt het in veel kerken en concertzalen ten gehore gebracht.  
Ook in Bolnes, maar dan op een bijzondere en leerzame manier.  
Bernard Nelleke, musicus, docent en auteur, deelt met ons op 13 november via informatie 
en muziekfragmenten zijn kennis en zijn passie voor dit muzikale verhaal over het leven 
van Jezus.  
 

Alle deelnemers krijgen ter plekke documentatie  
om de presentatie goed te kunnen volgen.  
 

Om 19.00 uur staat de koffie klaar bent, om 19.30 uur begint het 
programma, om ca. 22.00 uur ronden we de avond af.  
 

U mag spontaan komen, maar opgave vooraf stellen we op prijs. 
Informatie aan aanmelding: Ria Keijzer, ria.keijzer@casema.nl, 
06 – 50 22 82 50.  
Deelname kost vijf Euro, te betalen bij binnenkomst. Locatie: 
protestantse kerk aan de Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk. 

mailto:ria.keijzer@casema.nl
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Grieks Orthodox Pasen, Leve het Licht’  
 

 

Aan u/jou, 
Sinds een aantal jaren ben ik, Thea Bouwman, met vervroegd emeritaat: 12 ½ jaar 
was ik als predikant verbonden aan de Bethlehemkerk (PKN) in Papendrecht. Het was 
een boeiende en bijzondere periode waarin ik met veel plezier ook gemeentereizen 
heb begeleid: Israël, de Palestijnse gebieden, Egypte en ook Jordanië hebben op het 
programma gestaan en met een flink aantal gemeenteleden reisden we door Israël 
e.o.! Uniek en voor herhaling vatbaar! 
 

Nu ik met emeritaat ben, heb ik tijd voor een andere tijdsbesteding: naast het voor-
gaan in kerkdiensten in de regio, schilder ik orthodoxe iconen (o.l.v. iconograaf Martin 
Mandaliev (www.martinartstudio.com). En intussen heb ik veel gelezen over de ge-
loofsbeleving van de orthodoxe kerken in Oost Europa. En ja, toen kwam van het één 
het ander: naast lezingen over de iconografie, de expositie van mijn iconen (o.a. in de 
grote kerk van Doesburg) en het voorgaan in kerkelijke vieringen waarin de Bijbelse 
achtergronden van iconen wordt belicht, begeleidde ik in 2019 een groepsreis naar het 
Orthodoxe Griekenland in de Goede Week voorafgaand aan Pasen. 
www.theabouwmaniconen.nl 
 

Nergens wordt de overwinning van het licht op het duister: de opstanding van Christus 
in de Paasnacht, zó intens en kleurrijk gevierd en ervaren als in de kerken van de or-
thodoxie. Het meemaken en meebeleven van deze Paastradities, in processies en vie-
ringen, werd voor de medereizigers een ervaring waarmee het eigen paasgeloof werd 
verrijkt en verdiept. 
 

In april 2020 hoop ik daarom deze reis ‘Grieks Orthodox Pasen, Leve het Licht’ op-
nieuw te begeleiden. Heel graag laat ik u/jou proeven van alles wat aan tradities in 
het orthodoxe Paasgeloof samenkomt : van harte hoop ik dat er opnieuw mensen zijn 
die met me mee willen om deze unieke ervaring op te doen!  
 

Lees hier mijn blog over deze reis: www.makorreizen.nl>blog>GrieksOrthodoxPasen 

Om de door mij begeleide reizen verantwoord en professioneel te maken, heb ik de 
organisatie van deze reis in handen gelegd van Makor Reizen, Ridderkerk: een klein-
schalige reisorganisator, met veel ervaring in de organisatie van groepsreizen. Alle rei-
zen die ik ooit in kerkelijk verband heb begeleid zijn in volle tevredenheid voorbereid 
door deze organisatie. Mocht u, mocht jij, meer informatie willen hebben over deze 
reis (of over andere (groeps)reizen) dan kunt u ook hen natuurlijk altijd bellen of mai-
len. info@makorreizen.nl www.makorreizen.nl. 

De reis zal worden gehouden van woensdag 15 april t/m woensdag 22 april 2020 

De informatiebijeekomst staat gepland op 16 november 2019 in kerk De Morgenster, 
Muilwijckstr. 1 Papendrecht, 14.00 uur. Graag aanmelden via een mailtje 
naar thea.bouwman@kpnmail.nl; 

Ds A.J.T. (Thea) Bouwman 

 

http://www.martinartstudio.com
http://www.theabouwmaniconen.nl
mailto:info@makorreizen.nl
http://www.makorreizen.nl
mailto:thea.bouwman@kpnmail.nl
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1 november 2019 Lichtjesavond Ridderkerk  
Begraafplaats Vredehof  
 

Het idee achter lichtjesavond is dat mensen in de donkere dagen aan het eind van het 
jaar veel minder gelegenheid hebben de begraafplaats te bezoeken terwijl ze dan 
juist de behoefte hebben om troost te zoeken en hun dierbaren te herinneren. Daar-
om is er op begraafplaats Vredehof, Lagendijk 114 op vrijdag 1 november een speciale 
Lichtjesavond.  
 

U kunt dan tussen 19.00 en 21.00 uur kaarsen branden bij de laatste rustplaats van uw 
dierbare óf bij het speciaal daarvoor ingerichte plekje onder de gedenkboom wanneer 
de laatste rustplaats van uw dierbare niet op begraafplaats Vredehof is.  
 

Lichtjesavond brengt u dichter bij de herinneringen aan uw overleden partner, kind, 
familielid of vriend. We willen iedereen de mogelijkheid geven om samen stil te staan 
bij de dierbaren die zij moeten missen. Juist uw aanwezigheid maakt Lichtjesavond 
tot een bijzondere avond. Paden zijn verlicht met fakkels, op diverse plaatsen staan 
vuurkorven en u kunt een graflicht op een graf plaatsen (deze zijn op de begraafplaats 
voor € 1,00 te koop). U hoort passende muziek, de koren van Jennifer van den Hoek 
verlenen medewerking ,er zijn sprekers en er wordt voor een warm drankje gezorgd. 
Wilt u een graf of urnenplaats bezoeken, neem dan een zaklamp mee.  

Om parkeerproblemen in de wijk te voorkomen: komt u zoveel mogelijk lopend of met 
de fiets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartverkoop 100-JARIG JUBILEUMCONCERT C.O.V. "Ridderkerk" 16 november 2019 

 

Op zaterdagmiddag  16 november 2019, aanvang 14.30 uur  geeft C.O.V. "Ridderkerk" 
weer een concert in de Levensbron. Uitgevoerd wordt het oratorium "PAULUS" van Felix 
Mendelssohn Bartholdy. 
 

Algehele leiding: dirigent Hans Cok. 
 

Locatie: Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk,  Zaal open: 14.00  uur. 
 

Vocale solisten: Maartje Rammeloo, sopraan, Carina Vinke, alt, Frank Fritschy, tenor, 
Nanco de Vries, bas. Jan Peter Teeuw, orgel,  Dordrechts Kamerorkest. 
 

Toegangsprijs € 20,-- (tot en met17 jaar gratis) incl. tekstboekje en koffie of thee in de 
pauze.  

Toegangsbewijzen/tekstboekjes zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's middags aan de 
kerk, de Christelijke Boek- en Muziekhandel "De Kandelaar", tel.: 0180 - 424698, We-
reldwinkel Ridderkerk, tel.: 0180 - 430417, Ridderkerkse Oudheidkamer, tel.: 0180 - 
430615 en  secretaris mw. L. Strohauer, tel.: 0180 - 432574. e-mail: secreta-
ris@covridderkerk.nl.  

Zie ook onze website www.covridderkerk.nl 
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Feest van de Geest 2020 

 

Eenmaal in de 2 jaar wordt door diverse kerken het “Feest van de Geest” gevierd.  
Op deze manier wordt bijzondere aandacht geschonken aan Pinksteren.  
De ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van kerkge-
bouwen staat hierin centraal. 
 

Op het overleg van de SARI-kerken is afgesproken, dat wij het komende Feest van de 
Geest gaan vieren. Dit zal zijn op zaterdag 30 mei 2020. 
 

Dan is dit wel een hele vroege aankondiging zult u denken. Maar dat heeft een reden. 
 

Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die zich op enigerlei manier kunstzinnig uiten. 
Dat kan zijn: schilderen, handwerken, dichten, muziek maken, fotograferen, tekenen, 
mozaieken, kaarten maken, houtsculpturen, keramiek of beelden maken …………enz. 
 

Het thema voor dit feest is voor 2020   IN VUUR EN VLAM 

 

Kan dit thema u inspireren tot het maken van “iets” ? dan willen wij dit graag ten-
toonstellen op zaterdag 30 mei 2020 en met Pinksteren laten staan in het kerkgebouw. 
 

Deze uitnodiging is een eerste aanzet tot de organisatie van dit Feest van de Geest. 
De Levensbron zal in ieder geval een feestlokatie zijn. Afhankelijk van de reacties en 
verdere invulling van het programma worden ook andere kerkgebouwen ingezet. 
 

Uiteindelijk is het de bedoeling, dat wij samen alle inwoners van Groot Ridderkerk 

uitnodigen om te komen kijken en luisteren naar de betekenis van Pinksteren: dat kan 
ons in vuur en vlam zetten. 
 

Heeft u vragen of suggesties ? U kunt deze kwijt op onderstaande emailadressen: 
pgelder@chello.nl 
voorzitter@opstandingskerkrijsoord.nl 
maeike-vk@hetnet.nl 
heeft u geen internet: 06 22980804 

 

Ridderkerks Symfonieorkest in de Opstandingskerk 

 

Op zaterdag 23 november a.s. zal het Ridderkerks Symfonieorkest diverse Franse muziek 
ten gehore brengen.  
 

Onder andere worden het muzikaal gedicht Le Chausseur Maudit en de Symfonie in D-

mineur van César Franck gespeeld. César Franck is in 1822 geboren in het Belgische 
Luik, maar bracht de rest van zijn leven vooral door in Parijs. In 1822 componeerde hij 
Le Chausseur Maudit wat letterlijk ’de vervloekte jager’ betekent. Het werk is geïnspi-
reerd op de ballade Der Wilde Jäger van Gottfried August Bürger. Het verhaal gaat over 
een heerser die van plan is te gaan jagen. Zijn ouders proberen hem hiervan te weer-
houden, maar hij rijdt vastberaden op zijn paard door bossen en dorpen. Dan verdwaalt 
hij in het bos en klinkt er een stem ‘Vervloekte jager, gij zult eeuwig gestraft worden 
door de hel!’. Hij en zijn paard worden omsingeld en eeuwig achtervolgd door vlammen 
en demonen. 
 

Naast de werken van César Franck zal het orkest stukken 
spelen van George Bizet en Gabriel Fauré. Komt u ook luis-
teren?  
 

Het concert begint om 20:00 uur. Kaarten kosten 15 euro 
en zijn te koop aan de zaal en te reserveren via  
info@ridderkerkssymfonieorkest.nl.   

mailto:pgelder@chello.nl
mailto:voorzitter@opstandingskerkrijsoord.nl
mailto:maeike-vk@hetnet.nl
mailto:info@ridderkerkssymfonieorkest.nl


>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

24 

  

 

   

 

(Concert) agenda 

  1 november Begraafplaats 
Vredehof 

Lichtjesavond 

Vanaf 19.00 uur 
 

7 en 21 no-
vember 

De Fontein Inloopochtenden 

Vanaf 10.00 uur 
Koffie en gezelligheid 

7 en 21 no-
vember, 5 de-
cember 

De Fontein Lunchcafé De Fontein Opgeven bij Marrie de Ko-
ning of Ria Bode 

10 november Opstandingskerk Zangmiddag vanaf 
16.00 uur 

Zingen van liederen uit het 
Nieuwe Liedboek 

10 november Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij 
Aanvang 17.00 uur 

Vocalgroup ‘Voice’o.l.v. 
Martin Mans, Ds. Erick Ver-
sloot 

12 november Kerkenraadska-
mer Fontein 

Bijbelkring Ruth 

Aanvang 09.30 uur 
Opgeven bij Ds. Offringa 

13 november PKN Gemeente 
Bolnes 

The Messiah dichterbij Opgeven bij Ria Keijzer 
Toegang € 5,— 

16 november Levensbron Rid-
derkerk 

Jubileumconcert COV 
Ridderkerk 

Aanvang 14.30 uur 

Toegang € 20,— 

Kaarten bij Leden of aan 
de kerk 

16 november Pelgrimskerk 

Rotterdam 

Ijsselmonde zingt 
Aanvang 19.30 uur 

m.m.v. Inspire2Live en 
Choir4Hope 

17 november Opstandingskerk Inleveren boodschap-
pen voor Kerstpakket-
tenactie 

 

17 november Bethelkerk  
Zwijndrecht 

Zondagavondzang 

Aanvang 19.30 uur 
 

19 november De Hoeksteen CMV Passage Lezing over Staphorster 
Stip Werk 

23 november Opstandingskerk Concert Ridderkerks 
Symphonieorkest 
Aanvang 20.00 uur 

Kaarten aan de zaal 

24 november Breepleinkerk 
Rotterdam 

Zingen maakt blij 
Aanvang 17.00 uur 

Chr.Hoekschewaards Man-
nenkoor o.l.v. Lennart 
Knops, Ds. Panc Vermaat 


