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Stencilen:  
Maandag 27 januari 
Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  29 januari 
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder 
Tel.: 0180 787552 

Colofon 

Inleveren van kopij voor  november 
met vermelding van afzender: 
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2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Van de redactie 

 

Als u dit leest is het jaar 2019 bijna ten einde. Over enkele dagen eten we weer  
oliebollen, deze keer van het Nepalproject van Rick Bezemer en Niels Baars, en lui-
den we onder het genot van een glaasje het nieuwe jaar 2020 in.  
Een nieuw jaar waarvan niemand weet wat het ons zal brengen. Brengt het voor-
spoed, gezondheid en geluk? Of zal het een moeilijk jaar worden met zorgen over 
gezondheid, over kinderen of over de wereld in het algemeen?  
Maar één ding is zeker: hoe het jaar ook zal verlopen, wij als gemeenteleden van 
Rijsoord hebben elkaar…. om op te steunen als het moeilijk wordt… om om ons 
heen te staan als we het even niet meer weten….  
 

Misschien gaat u het komend jaar wel mee naar Rome? Een leuk initiatief voor een 
reis naar Rome voor degenen die altijd deze stad al eens hebben willen zien, maar 
om welke reden dan ook er nooit toe gekomen zijn….. U kunt nu onder leiding van  
GOT naar deze prachtige stad… En heeft u al nagedacht over het fotoprojekt van 
onze dominee? Heeft u al een bijbelverhaal of lied in gedachten om een fotoserie 
over te maken? Lees alles hierover nog eens na in het Decembernummer van dit 
blad.  
 

Heeft u een mooi verhaal of gedicht voor publicatie in Rijsoord aan ‘t Woord? Altijd 
welkom!!! Het is een blad van ons allen voor ons allen!! 
 

We wensen u veel heil en zegen toe in het Nieuwe jaar!! 
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Erediensten  
 

Zondag 29 december 2019 

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

Chauffeurs : C.J. op den Brouw en N. Pikhaar 
Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e  Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

  Deurcollecte Jeugdwerk 

   

Dinsdag 31 december 2019—Oudejaarsavond 

Dienst in PKN Gemeente Bolnes  
19.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

 

Zondag  5 januari 2020 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : C.J. op den Brouw en N. Pikhaar 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair Werk 

 

Zondag 12 januari 2020 

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel 
CHURCH4YOU : Marian en Petra 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair Werk 

 

Zondag 19 januari 2020—Viering Heilig Avondmaal 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair Werk 

 

Zondag 26 januari 2020—JEUGDDIENST 

09.30 uur : Dhr.Matthijs Vlaardingerbroek 

Chauffeurs : W.A. Ijsselstein en C.A. Alblas 
Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair Werk 
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Bij de diensten 

 

Op zondag 5 januari is de eerste eredienst in het nieuwe jaar. Er is gelegenheid om 
elkaar te begroeten en om, als daar in de voorgaande dagen geen gelegenheid voor 
was, alle goeds toe te wensen voor 2020. Deze morgen lezen wij uit Matteüs 2:1-12, 
over de wijzen uit het Oosten.  
 

Op zondag 12 januari zal mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel de dienst bij 
ons leiden. 
 

Op zondag 19 januari vieren we de maaltijd van de Heer, delen wij brood en wijn. De 
lezing voor deze zondag is traditioneel uit Johannes 2:1-11, over de bruiloft in Kana. 
Dat past mooi in een dienst waarin we het heilig avondmaal vieren. Voor de evange-
list Johannes is Jezus het scheppende Woord van God. Om Jezus heen worden alle 
dingen nieuw: water wordt wijn, het leven als een bruiloftsfeest, Licht in de morgen. 
 

Op zondag 26 januari is er een Jeugddienst in onze kerk. Poppenspeler Matthijs Vlaar-
dingerbroek komt met zijn nieuwe voorstelling naar ons toe. Deze voorstelling heet 
‘SchatRijk’. De leerlingen van Jezus gaan met Hem op reis gaan en ontdekken zo vier 
grote schatten. Ze ontdekken dat God bij hen is (1), God voor hen zorgt (2), dat God 
alles nieuw maakt (3), en dat God ons waardevol vindt (4). De dienst is geschikt voor 
jong en oud. De kinderen die er zijn mogen vast weer meehelpen met de bijzondere 
goocheltrucs van Matthijs! De dienst duurt een uur, maar dat vliegt voorbij. 
 

In dit nieuwe kalenderjaar wensen wij elkaar weer goede en gezegende diensten toe! 
 

ds. Herman Offringa 

 

 

Pastoralia 

 

De feestdagen zijn weer voorbij. Op sommige adressen was het niet alleen feest, maar 
waren er ook zorgen. Iets van zo’n gemengde sfeer lees ik in het gebed van de Duitse 
dominee Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef het aan het einde van de Tweede Wereldoor-
log, toen hij zelf gevangen zat, woorden van bemoediging: 
 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
bewaard, getroost als door een wonder, 
zo wil deze dagen met de mijnen leven, 
en met jullie samen het nieuwe jaar ingaan. 

 

Van de zieken en herstellenden noem ik mw. W. Wilschut-van Nes; op het moment van 
schrijven verblijft zij in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht.  
Dhr. P.J. Sinterniklaas verblijft in het Rivas Zorghotel bij het Albert Schweitzer Zieken-
huis in Dordrecht.  

 

ds. G.H. Offringa 

 

 

 

Zondag 2 februari 2020 

09.10 uur : zingen van Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : W. Otte en W. van Prooijen 

Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 
    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 
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Catechisaties 

 

Na de Kerstvakantie beginne de catechisaties weer in de tweede week van januari. De 
groep van 13-16 jaar op maandag 6 januari van 18.30 tot 19.15 uur, en de groep van 
17 jaar en ouder op dinsdag 7 januari van 19.45 tot 20.30 uur. De catechisaties vinden 
plaats in De Hoeksteen.  

 

In plaats van kaarten 

 

Kerstdagen en jaarwisseling liggen alweer achter ons. Het blijven intensieve weken in 
het leven van de gemeente. Alle samenkomsten en kerkdiensten vroegen zo hun voor-
bereiding, aandacht en afstemming. En tussendoor stond het leven niet stil, gebeurde 
er van alles aan lief en leed. Ons gedeelde geloof, de hoop en de liefde maakten die 
alles draaglijk.  
 

In de laatste weken van het jaar mocht ik vele kleurrijke kaarten en warme groeten of 
kleine geschenken ontvangen, u wenste me zegen toe op alle werk. Vanaf deze plaats 
wil ik u, en in het bijzonder de lezers van dit kerkblad, hartelijk danken voor al die 
woorden en wensen en gebaren. Ik doe dat mede namens mijn vrouw Evelien, met wie 
ik dit alles mag delen. Ook van onze kant wensen wij u en de uwen voor het nieuwe 
jaar heil en zegen toe, vrede en alle goeds! 

ds. Herman Offringa 

Opbrengst Collectes 

 

 

24-11-2019 Kerk € 230,02 

 Onderhoud gebouwen € 169,79 

 Zendingscollecte Kerk in Actie € 118,20 

 

01-12-2019 Diaconie € 136,20 

 Onderhoud gebouwen € 127,65 

 Eigen jeugdwerk € 58,85 

 

08-12-2019 Pastoraat Protestantse Kerk € 153,05 

 Onderhoud gebouwen € 127,65 

 Eigen jeugdwerk € 60,92 

 

15-12-2019 Kerk € 180,65 

 Onderhoud gebouwen € 129,25 

 Eigen jeugd € 69,45 

 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Ontvangen giften diaconie: 
  

Via Mevr. M. de Koning inzake dagboekje      € 10,00    

Via Mevr. L.C. Klootwijk inzake dagboekje    € 10,00 

  

Hartelijk dank voor uw gift. 
  

Kees Alblas 
Penningmeester CvD 
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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 2020”, of 
“VVB 2019” als het nog op het oude jaar betrekking heeft.  
 

In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door 
naar de maand februari (dit in verband met de actie kerkbalans 2020).  
 

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 

Tien dingen die God niet zal vragen op die dag.. 
 

1. God zal niet vragen in wat voor auto je gereden hebt. Hij zal vragen hoeveel 
mensen je vervoerd hebt die geen vervoer hebben. 

2. God vraagt niet hoeveel vierkante meter je huis is. Hij zal vragen hoeveel men-
sen je verwelkomd hebt in jouw huis. 

3. God zal niet vragen hoeveel kleren je had in je kast. Hij zal je vragen hoeveel 
mensen je hebt geholpen om aan kleding te komen. 

4. God vraagt niet hoe hoog je hoogste salaris was. Hij vraagt alleen hoe je zover 
bent gekomen. 

5. God vraagt niet welke titel je functie heeft. Hij vraagt of je je werk zo goed mo-
gelijk hebt uitgevoerd naar je kwaliteit. 

6. God vraagt niet hoeveel vrienden je had. Hij vraagt je voor wie jij een vriend 
was. 

7. God vraagt niet in wat voor buurt je hebt gewoond. Hij vraagt je hoe jij je buren 
hebt behandeld. 

8. God vraagt je niet naar je huidskleur. Hij vraagt naar de inhoud van je karakter. 
9. God vraagt niet waarom het zolang duurde tot je bij Hem verlossing zocht. Hij 

zal je liefdevol naar je plaats in de Hemel brengen. 
10. God vraagt niets waar je geen antwoord op kunt geven. 
 

(uit de knipselmap van Pieta Euser) 

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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 PRODUKT VAN DE MAAND 

 

Enkele weken geleden werden wij als diaconie van Rijsoord benaderd door het IDB 
(interkerkelijk diaconaal beraad) of wij mee wilden doen met het "product van de 
maand"  ten bate van de voedselbank Ridderkerk. 
Dit omdat de aantallen voedselpakketten binnen korte tijd enorm gestegen zijn 
m.a.w. veel huishoudens die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Wij als diaconie waren direct voorstander van dit initiatief en willen dit per 1 januari 
a.s. starten. 
Dit temeer omdat dit ook een van de doelstellingen is van de diaconie, helpen waar 
nood is.... 
Dit kan echter alleen slagen als we u als gemeente hier enthousiast voor kunnen ma-
ken. 
De bedoeling is dat we voorlopig iedere laatste zondag van de maand allemaal een 
zelfde product meenemen voor de voedselbank Ridderkerk, een ieder naar zijn eigen 
vermogen. 
 

Elke maand zal er in Rijsoord aan ‘t Woord bekend worden ge-
maakt wat het product van de nieuwe maand is. 
 

Het product van de maand januari is: VIS IN BLIK. 
 

Wij hopen dat u met deze aktie mee wilt doen, ook om er ons 
bewust van te maken dat er ook in onze burgerlijke gemeente 
mensen zijn die afhankelijk zijn van o.a. de voedselbank. 
 

Wanneer er voor u nog vragen zijn of u wilt meer info, kunt u 
altijd een van de diakenen aanschieten. 
 

Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking. 
 

Met een hartelijke groet , 
uw diaconie. 

 

Avondmaalscollecten 2020 “Ridderkerk voor Oeganda” 

 

Onder de noemer ‘Ridderkerk voor Oeganda’ slaan de SARI-Kerken in Ridderkerk de han-
den ineen om zich in te zetten voor een betere toekomst voor straatkinderen in Oeganda. 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. 

Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschil-
lende partners van Kerk in Actie werken intensief samen om deze kinderen een betere 
toekomst te bieden.  

Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en be-
geleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede door-
breken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Het komende jaar vragen we hier aan-
dacht voor tijdens de avondmaalscollecten. 

Draagt u bij aan nieuw leven voor straatkinderen in Kampala?  

Uw diaconie 
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O God, die droeg ons voorgeslacht….. Lied 90a  
 

 

 

O God, die droeg ons voorgeslacht,  
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ons ook uw trouw en macht,  
wees eeuwig ons tehuis! 
 

De schaduw van uw troon 

omsloot uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot,  
en zeker ons verweer. 
 

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’  
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart,  
de God der Eeuwigheid! 
 

En duizend jaar gaan als de dag  
van gisteren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag,  
een nachtwaak, die verdween. 
 

De tijd draagt alle mensen voort  
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord,  
vervluchtigd als een droom. 
 

O God, die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis.  

Matthäus aan de Maas  
 

De EO organiseert komend voorjaar Matthäus aan de Maas. Dit concert bevat alle hoog-
tepunten van de Matthäus Passion, gezongen door een groots koor onder begeleiding van 
het Ars Musica Orkest en dirigent Patrick van der Linden.  
Dit orkest werkt sinds 2013 aan het prestigieuze meerjarenproject ‘Bach aan het Woord’ 
en heeft reeds vele succesvolle concerten en televisieregistraties uitgevoerd. 
 

Datum : Zaterdag 21 maart 2020 

Locatie : Rotterdam Ahoy 

Starttijd : 20.00 uur, deuren open vanaf 19.00 uur 
 

Concerttickets: 
Voor degenen die de Matthäus Passion willen bijwonen zijn concerttickets te bestellen. 
Van het concert wordt een televisieregistratie gemaakt. De uitzending is op Goede Vrij-
dag 10 april op NPO 2 

Prijzen concertkaarten (excl. € 1,75 reserveringskosten) tussen € 36,- en € 46,— en € 41,
— voor minder validen.  
Kaarten zijn te bestellen via: 
 

https://portal.eo.nl/mattheus-passion/concertkaarten/concertkaart-bestellen/ 
 

 

https://portal.eo.nl/mattheus-passion/concertkaarten/concertkaart-bestellen/
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Kerkelijke stand 

 

Op zondag 22 december jl is overleden 

 

Mevr. Norma Haasjes  
 

Op de leeftijd van 72 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  
 

1 januari1936 

Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal 
Rijksstraatweg 179 

2988 BD Rijsoord        

 

2 januari 1940 

Mevrouw J. van der Burg- de Waard 

Boksdoornstraat 132 

2982 BD  Ridderkerk 

 

 

6 januari 1940 

Mevrouw K. Pijnacker 
Mauritsweg 88 

2988 AM  Rijsoord 

 

7 januari 1942 

Mevrouw I.B. v.d. Burg-Kooijman 

Rijksstraatweg 223 

2988 BE  Rijsoord 

 

27 januari 1942 

Mevrouw  M.L. de Gelder 
Mauritshoek 19 

2988 EA  Rijsoord 

 

Adreswijziging: 
 

Het nieuwe adres van Dhr. P. Noordzij  
is  Gerard Alewijnstraat 82    
3341 RA   HI Ambacht.  

Lied 416 uit het Nieuwe Liedboek 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen, 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn; 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn; 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten, 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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NBG Bijbelleesrooster  
 

 

 

 

woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag Gratis, maar niet voor niets 

donderdag 2 januari Jesaja 56:1-8 Gods belofte voor iedereen 

vrijdag 3 januari 
Matteüs 1:1-17 

Drie keer veertien 

zaterdag 4 januari 
Matteüs 1:18-25 

Blijde verwachting? 

zondag 5 januari 
Matteüs 2:1-12 

Volg de ster van Betlehem 

maandag 6 januari 
Matteüs 2:13-23 

Rachel huilt 

dinsdag 7 januari 
Matteüs 3:1-17 

Vuurdoop en waterdoop 

woensdag 8 januari Jesaja 56:9-57:6 Let op het einde 

donderdag 9 januari Jesaja 57:7-13 Afgodsprostitutie 

vrijdag 10 januari Jesaja 57:14-21 Een weg terug 

zaterdag 11 januari Jesaja 58:1-5 Geen vormen ... 

zondag 12 januari Jesaja 58:6-14 ... maar normen 

maandag 13 januari Jesaja 59:1-8 Aan God zal het niet liggen 

dinsdag 14 januari Jesaja 59:9-15a Schuldbewust 

woensdag 15 januari Jesaja 59:15b-21 De HEER redt en bevrijdt 

donderdag 16 januari Jesaja 60:1-14 Stralen van geluk 

vrijdag 17 januari Jesaja 60:15-22 Eeuwig licht 

zaterdag 18 januari Jesaja 61:1-11 Jubeljaar 

zondag 19 januari Jesaja 62:1-12 Naamsverandering 

maandag 20 januari 
Psalm 96 

Nieuw lied 

dinsdag 21 januari 
Spreuken 1:1-19 Wees geen meeloper 

woensdag 22 januari Spreuken 1:20-33 

Wijs wijsheid niet af 

donderdag 23 januari Spreuken 2:1-22 

Bron van wijsheid 

vrijdag 24 januari 
Matteüs 4:1-11 Woestijnreis 

zaterdag 25 januari 
Matteüs 4:12-25 Startpunt 

zondag 26 januari 
Psalm 139:1-12 Loving Father is watching you 

maandag 27 januari 
Psalm 139:13-24 Intieme relatie 

dinsdag 28 januari Spreuken 3:1-20 

Onderwijsheid 

woensdag 29 januari Spreuken 3:21-35 

Leven zonder angst 

donderdag 30 januari Spreuken 4:1-13 

Wijs met wijsheid 

vrijdag 31 januari Spreuken 4:14-27 

Bewandel de goede weg 
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C.M.V. Passage. 

Dinsdag 21 januari in het nieuwe jaar 2020 hopen we weer bij elkaar te komen in de 
Hoeksteen Rijksstraatweg 95 Rijsoord. Deze avond zijn uitgenodigd heren van de vis-
afslag uit Stellendam. 

De presentatie wordt gehouden door Dhr. Tanis, deze heeft 40 jaar gevist en dhr. 
Breederveld, hij is manager van de visafslag. Het zal een andere avond  worden als 
wij gewend zijn. De heren brengen zelfs verse vis mee. De avond begint om 19.45 uur. 
Als u geen lid bent en toch deze avond bij wilt wonen, bent u ook van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Passage Rijsoord 

Pauly Bestebreurtje. 

 

Bedankt! 
 

Wij willen u/ jullie allemaal hartelijk 
bedanken voor alle kaarten, bezoekjes 
en meeleven tijdens het verblijf van on-
ze vader Herman, in hospice “de Reizi-
ger” en na zijn overlijden. 
Dit alles was heel waardevol en hartver-
warmend voor ons. 
 

Marja, Gerard en Margriet, Jantine  

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  
10 januari 2020 

 

Een goede gelegenheid om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen! 

 

Achter de bar staan dan Bas en Derus 

 

 

Als ergens geluk voor het oprapen lag 

Dan ging ik daarheen op Nieuwjaarsdag 

Handen vol opgooien, hoog in de lucht 
Dwarrelend met de wind in vogelvlucht 
 

Langs de sterren en de maan 

zou het dan jouw kant op gaan 

Al was het een klein beetje maar 
Dan wordt het ook voor jou 

Een Gelukkig Nieuwjaar! 
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Ridderkerkse Bijbelquiz 

  

Ook in 2020 wordt D.V. de Ridderkerkse bijbelquiz weer georganiseerd. Deze quiz 
vindt dit jaar plaats op donderdag 23 januari in de hervormde kerk in Rijsoord. Vorig 
jaar werd het een mooie avond waarin meer dan 12 teams uit verschillende Ridder-
kerkse kerken en christelijke organisaties en verenigingen deelnamen. 
 

De bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond, spannend en ontspannend tege-
lijk. Spannend omdat het een wedstrijd is, maar ook ontspannend want de quiz heeft 
humor en interessante weetjes. Deelnemers kunnen zich vanaf nu per team (ong 5 
personen) of individueel aanmelden via: bijbelquizridderkerk@gmail.com. 
 

De avond begint om 20 uur maar vooraf is er gelegenheid om koffie of thee te drin-
ken. Deelname is gratis, wel is er een collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG). 
  

met vriendelijke groet, 
  

de commissie van de Ridderkerkse bijbelquiz 2019 - 2020 

 

 

Lunchcafé De Fontein 

 

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

  

 

 Donderdag 16 januari 2020 (opgeven tot uiterlijk 9 januari) 

Donderdag 6 februari 2020 (opgeven tot uiterlijk 30 januari) 
 

 

 

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 29 januari houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar 
maandelijkse bijeenkomst. Mw. Saskia Koerselman uit Zoetermeer houdt een lezing over 
rechtbanken, advocatuur, misdaden en op verdediging in het strafrecht. Recht op ver-
dediging is een grondrecht.  
 

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de 
Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein.  
 

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660. 
 

mailto:bijbelquizridderkerk@gmail.com
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 december 2019.  
 

De voorzitter opent de vergadering. De predikant leest met ons Lucas 1 vs. 26-33 
waarna de voorzitter voorgaat in gebed.   
 

De notulen van de vergadering van 30 oktober zijn vastgesteld.  
 

Een lid van de kerkenraad heeft afscheid genomen van de geestelijk verzorger van ‘t 
Ronde Sant na afloop van de dienst op 1 december j.l. De scriba informeert de ker-
kenraad over de door haar gevolgde cursus voor scribae. 
 

Er is stilgestaan bij een aantal zieke gemeenteleden. Kort is gesproken over de be-
staande flyers die in het verleden werden bezorgd bij nieuwe bewoners in Rijsoord. 
Deze folders bevatten informatie over zowel de Gereformeerde als de Hervormde 
kerk. Contact wordt gezocht met de Hervormde kerk of zij deze flyer nog gebruikt.   
De predikant licht kort zijn werkzaamheden in de afgelopen periode toe, waar onder 
het leiden van een uitvaartdienst. Een geplande cursus is helaas niet doorgegaan. Af-
hankelijk van het aanbod zal de predikant in 2020 de misgelopen studiepunten inha-
len. 
 

De begroting van het College van Kerkrentmeesters is vastgesteld. De begroting sluit 
met een aanzienlijk tekort, dat wordt aangezuiverd door onttrekking uit een fonds. 
Ook het collecterooster is vastgesteld. 
In het stucwerk bij de glas-in-lood ramen zijn schuren ontstaan. De koster zal deze de 
komende maanden repareren. Ook is een lekkage in het dak bij het orgel verholpen. 
 

De begroting van de diaconie voor 2020 is eveneens vastgesteld. Met de kerst zullen 
Bijbelse dagkalenders worden verspreid onder gemeenteleden van 75 jaar en ouder.  
 

Naar aanleiding van de notulen van de liturgiecommissie zal de kerkenraad zich bera-
den over het voortzetten en de vorm van de diensten met Bid- en Dankstond.  
 

Omdat het een enkele keer is voorgekomen dat de predikant vergat de terugkomende 
tieners van Church4You welkom te heten, hebben de tieners kaarten gemaakt. De 
dienstdoende ouderling zal deze voor de dienst aan de predikant geven als herinne-
ring.  
 

Een korte evaluatie van de dienst met Eeuwigheidszondag leert dat de kleine waxine-
lichtjes die men kon branden een mooi idee was. Sommige mensen wilden het lichtje 
liever aansteken aan het licht van de Paaskaars in plaats van met de aansteker. Dit 
was mogelijk, doch niet bij iedereen bekend. Het bezinningsmoment ontbrak enigszins 
door het gesprek er omheen. Hierdoor was het minder sereen dan vooraf gedacht. In-
dien volgend jaar op eenzelfde wijze invulling zal worden gegeven aan deze dienst zal 
hiervoor een oplossing worden bedacht.  
 

In tegenstelling tot hetgeen in het kerkblad van december staat vermeld zal de geza-
menlijke dienst met Oudjaarsvond plaatsvinden in de kerk van Bolnes. 
 

Naar aanleiding van de notulen van de jeugdraad is gemeld dat abusievelijk de cate-
chisaties niet vermeld zijn in het kerkblad. Gelukkig gaat er wel jeugd naar toe. Van-
wege onduidelijkheden rondom de privacyregels zullen deze nader bij de jeugdraad 
worden toegelicht. 
 

Uitgebreid is gesproken over de toekomst van onze kerk. De algemene lijn is dat de 
leden zo lang als mogelijk zelfstandig willen blijven. Indien dit niet meer kan, heeft 
samenvoeging met de Levensbron in Ridderkerk de voorkeur. Zo’n samenvoegingspro-
ces neemt vaak enkele jaren in beslag omdat er vele zaken moeten worden geregeld. 
Hierdoor kan er mogelijk een natuurlijk moment ontstaan waarop beide aspecten sa-
menvallen. De gemeente wordt op 15 december hierover geïnformeerd. Daarna zal de 
kerkenraad contact leggen met de kerkenraad van De Levensbron.  
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REIS NAAR ROME 

 

Heeft u altijd al Rome willen zien? Dan is dit uw kans.  
Tijdens de laatste vergadering van GOT kwamen we namelijk op het idee om een reis 
naar Rome te organiseren. In oktober 2020 gaan we!! Gaat u mee? 
 

We zijn van plan met het vliegtuig te gaan en willen ongeveer vier dagen in Rome ver-
blijven. We gaan in de Eeuwige Stad natuurlijk naar de indrukwekkende Sint Pieter 
met zijn enorme koepel die we kunnen beklimmen. We hebben dan een 
schitterend uitzicht over Vaticaanstad en Rome. Ook de Sixtijnse kapel 
met de beschilderingen van Michel Angelo, waar u in het echt de hier 
rechts afgebeelde handen kunt bewonderen hoort in het programma. 
Natuurlijk bezoeken we ook de Spaanse trappen en de Trevifontein. 
Wist u dat schilderijen van Caravaggio gewoon in verschillende kerken 
te bewonderen zijn? Dat de schitterende beelden van Bernini overal in 
de stad te vinden zijn? Zoals het olifantje van Bernini vlakbij het Pan-
theon, dat we natuurlijk gaan bezoeken.  
Daarna drinken we de beste koffie van Rome in La Casa del Caffe Tazzo 
d’Oro. Op zondagmorgen bezoeken we de kerkdienst in Santa Maria 
Maggiore.  
 

 

Maar voordat uw GOT verdergaat met bedenken wat we allemaal kunnen gaan doen, 
willen we graag weten of er onder onze gemeenteleden animo is voor deze Romereis.  
Omdat er tijdens deze trip veel gelopen wordt, is het wel noodzakelijk dat u goed ter 
been bent.  
U hoeft geen Italiaans te kunnen spreken, dat doen wij voor u. 
Heeft u ook zin om mee te gaan? Vertel het Ellie of Belia. Dan weten we of het nut 
heeft om verder te gaan met het organiseren van deze reis. 
 

Gemeenteopbouw-en Toerusting 

 

De Irenekerk heeft in de SARI-vergadering haar besluit te stoppen met SARI toegelicht. 
De Christus is Koningkerk heeft haar besluit om geen gezamenlijke diensten op hoogtij-
dagen met de andere kerken te willen doen eveneens toegelicht. Beide beslissingen wor-
den gerespecteerd maar wel als ‘jammer’ ervaren.  
Voorts is duidelijk geworden dat zowel Bolnes als Slikkerveer de samenwerking met 
Rwanda zullen beëindigen. De kerkenraad vraagt onze ZWOE hoe zij de samenwerking 
met Rwanda in de toekomst ziet.  
 

Na het voorlezen van een gedicht van Jacqueline Roelofs - Van der Linden door een ker-
kenraadslid sluit de voorzitter de vergadering.   
 

2e scriba.  
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Zomaar ineens was daar kwam het notulenboek van de 
Vrouwenvereniging met daarin alle notulen vanaf  
10 februari 1955 tot 19 november 1963.  
Hieronder zomaar twee verslagen uit die tijd…. 
 

Notulen van de vergadering gehouden op 13 september 
1961 in het Verenigingsgebouw. 
 

De Presidente, Mej. Vaandrager, opent de vergadering en laat zingen Ps 25: 6 en 7. 
Nadat zij ons is voorgegaan in gebed, lees zij Coll. 3: 1-17. 
Alle aanwezigen worden hierna welkom geheten, in het bijzonder Ds.Hogenhuis van 
Rotterdam, die deze avond voor ons zal spreken over : Het motief van het Christelijk 
Leven.  
Spreker begint te zeggen dat de tijden wel aan het veranderen zijn. We zijn allemaal 
bezig moderner te worden. Dansen, ballet, en datgene wat de televisie veelal in de 
huiskamer brengt, wordt bij velen van ons al heel gewoon. Een gevolg hiervan is, dat 
er in onze kringen dan ook vaak wordt gediscussieerd over wat mag en niet mag. Uit 
deze gesprekken blijkt dan, dat de een nu eenmaal veel ruimer denkt dan de ander, 
wat zijn oorzaak weer vindt in de persoonlijke levensopvatting. 
Wij moeten er bij al deze problemen voor waken, onze mening niet aan andere op te 
dringen, maar in al deze dingen onze eigen beslissing nemen. 
En dit kunnen wij als Christenen door te zoeken naar het motief van het Christelijk 
leven. Wij komen dan terecht bij het geloof, dat wij van thuis hebben meegekregen. 
Het geloof in onze God, die ons zo heeft liefgehad, dat hij zijn eigen zoon, tot ons be-
houd, in de wereld heeft gezonden. Het grondmotief van ons leven moet zijn, om van 
dat geloof te getuigen, en het uit te dragen in onze omgeving. Daarbij zal ons dan 
blijken dat wij over meer krachten beschikken en er zich meer gelegenheden voor-
doen dan we zelf gedacht hebben. Aangezien geloof en levenspraktijk niet van elkaar 
te scheiden zijn, zuilen we dan voor ons zelf het antwoord weten, op de vele vragen, 
waarvoor het moderne leven ons plaatst. Wij zullen dan zien, dat wij niet alles maar 
zonder meer kunnen aanvaarden, vooral niet in deze welvaartstijd, maar de conse-
quenties van ons Christen zijn doortrekken in heel ons leven. Dan kunnen we een ze-
gen zijn voor elkaar. Wij moeten dit ook aan onze kinderen leren. Hen laten zien, dat 
niet alles door de beugel kan, maar hen wijzigen op Jezus die ook voor hen zijn leven 
heeft gegeven. wij hebben de taak ook onze kinderen een Christelijke levensstijl bij 
te brengen, zodat ook zij het antwoord weten op de problemen in hun leven. Zij zul-
len zich hier dan veel dingen willen ontzeggen, wanneer wij hen maar leren kijken 
naar het eindresultaat van hunl even, nl. het grootste goed, dat God wil geven, de 
Eeuwige Zaligheid. 
Na de toespraak van Ds. Hogenhuis zingen we Ps 31: 15 en 19. In de pauze worden we 
getracteerd op koffie met koek door Mevr. v.d. Berg in verband met haar 25 jarig hu-
ewelijksfeest, door Mej. Romeijn, wegens haar 25 jarig jubileum als leidster van de 
Geref. Zondagsschool, en door Mevr. v.d.Vorm die haar verjaardag vierde.  
Hierna wordt het onderwerp in bespreking gegeven. Onder andere wordt gevraagd hoe 
het komt dat het zo moeilijk is vruchten der dankbaarheid voort te brengen. Ook wor-
den er vele vragen gesteld over ballet en dansen. Nadat Ds. Hogenhuis de vragen 
heeft beantwoord, bedankt de Presidente hem hartelijk voor de leerzame inleiding. 
Daarna volgen enkele mededelingen. Mevr. Alblas brengt verslag uit van de financiën 
van de vereniging. Het blijkt dat zij de penningen zuinig heeft beheerd, want er is een 
voordelig saldo van Hfl. 160,01. 
De presidente zegt haar hartelijk dank voor het vele werk dat aan haar functie is ver-
bonden. Dan leest de secretaresse nog een brief voor van de Commissie van Beheer, 
waarin de dank wordt uitgesproken aan de dames, die hebben meegeholpen aan de 
schoonmaak van de pastorie. Voor elk van deze dames was een foto bijgesloten die 
tijdens de schoonmaak was gemaakt. 
Hierna worden de notulen van de vorige  vergadering gelezen, goedgekeurd en gete-
kend. Tenslotte zingen we nog Gez.28:1, waarna Mej.de Kool voorgaat in dankgebed. 
Presidente N. Vaandrager 
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Notulen van de vergadering gehouden 19 januari 1963 in het Verenigingsgebouw. 
 

Onze 1e Presidente, Mevr. Rijper, opent de vergadering en laat zingen Gez. 41: 1 en 3 en 
gaat daarna voor in gebed. Zij leest Matth. 27:1-13 en houdt speciaal over het laatste vers 
een korte meditatie. We zingen hierop Ps. 81:12. Zij heet alle leden hierna hartelijk wel-
kom, en wenst alle leden en hun gezinnen, veel goeds in het Nieuwe Jaar; Ook Ds. Janssens 
van Rotterdam, die voor ons het onderwerp zal houden over de Eredienst.  
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en na goedkeuring getekend, hierna 
krijgt Ds. Janssens gelegenheid tot het houden van zijn toespraak.  
De Eredienst is volgens Ds. een onderwerp waar op ‘t ogenblik veel belangstelling voor be-
staat, welke interesse ook gerechtvaardigd is. In de eerste plaats moeten we toch zien, dat 
de eredienst, een eredienst is tegenover God. Hoe zullen wij dat doen?  Hoe zullen wij God 
ontmoeten? Ds. noemt nu enkele voorbeelden van de eredienst, zoals wij die elk Zondag 
weer meemaken. De oudere Generatie wil dat graag zo houden, want al dat moderne ge-
doe is niet goed, toch is dit onjuist. Dit heeft beslist ook niets met de Godsdienst te ma-
ken. De mens van vandaag is nu eenmaal anders dan vroeger, en moet daarom ook anders 
benaderd worden. Te veel veranderingen zijn beslist niet goed, want dan voelt de mens 
zich niet meer thuis. Nu is de vraag: Hoe moet de eredienst zijn: Uit het geloof en tussen 
God en ons. Dominee noemt nu enkele voorbeelden van de eerste Christengemeente en hun 
Eredienst. Zij kwamen bij elkaar aan huis, gebruikten een gezamenlijke maaltijd, en hiel-
den zo hun erediensten. Dit had toch ook weer zijn voordelen, want het was een ware ge-
meenschapsoefening en dat is het waar we tegenwoordig meer ons best op moeten doen. 
In de tweede plaats moet de eredienst een gemeenschapsoefening zijn met God. De kerk-
diensten moeten levendiger worden. Ds. noemt hier ook enkele voorbeelden over, bijv. het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader, of het gezamenlijk zingen van de Geloofsbelijde-
nis. In de 3e plaats acht Dominee het woord dat gebracht wordt het belangrijkste, want in 
de preek spreekt God, en daar moeten we allen eerbied voor hebben. Dominee besluit met 
te zeggen dat alle veranderingen, hoe ze ook zijn, altijd goed zijn, mits God daardoor maar 
meer en meer geëerd wordt.  
We zingen hierna Ps 65:1. 
Dan volgt de pauze, waarin thee wordt gedronken met tractatie van Mevr.G. Hooimeyer. 
Intussen wordt met algehele stemmen besloten om in ‘t vervolg koffie te drinken.  
Na de pauze volgt de bespreking, waarbij de volgende vragen worden gesteld: 
1. Is de sfeer in de kerk ook van belang? 
2. Is het mogelijk dat de geloofsbelijdenis gezongen wordt en het Onze Vader gezamen-

lijk wordt gebeden? 
3. Wat denkt Dominee van het mechanisch offeren? 
Dominee Janssens beantwoordt deze vragen zeer uitvoerig en op een gezellige wijze.  
De presidente dankt dominee hartelijk voor dit interessante onderwerp, en hoopt dat we 
allen ons best zullen doen iets meer leven te brengen in de erediensten. 
We zingen tot slot Gez. 28:1, waarna Dominee Janssens met ons eindigt.  
 

2e secretaris 
G Maaskant—Blaak 

 

 

 

 

 

 

Redactie: We hopen u met deze artikelen een leuke weergave te hebben gegeven van het 
notulenboek van de Vrouwenvereniging uit vroegere jaren.  
Het boek gaat nu naar het archief. Op verzoek kan het ingezien worden. Dit kan geregeld 
worden via de archivarissen.  



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

16 

 

 

Vooraankondiging 

 

Nel de Gelderdienst 2020;  
“Esther, een Perzisch sprookje”. 
 

Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in 
Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd 
de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aan-
dacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur 
tot uitdrukking brengt. 
 

De keuze is in 2020 gevallen op de voorstelling “Esther, een Perzisch sprookje”, ge-
speeld door verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek.  
Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, 
geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bij-
bel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige 
Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke 
maaltijden.  
In de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees 
Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een 
oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek 
bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De 
regie is in handen van Heleen Hennink. 
In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. 
Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te wor-
den uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie 
om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op 
vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim. 
 

U wordt van harte uitgenodigd voor deze voorstelling die gehouden wordt op zondag  
16 februari 2020 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord,  
 

aanvang 18.30 uur. Nadien is er koffie 
en thee en gelegenheid nog wat na te 
praten. De toegang is vrij. 
 

Liturgiecommissie 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters 
 

(in de periode van 23 november 2019 t/m 20 december 2019) 
 

Via mw. M. de Koning-Nugteren   voor de kerk  €  10,00 

Via mw. N.H.S. van Gameren-van d er Burg wijkgeld Elisabeth   €  30,00 

Via mw. E.P. van Mastrigt-van Wingerden  voor RATW   €    5,00 

Via mw. J.C. op den Brouw-van der Veen  voor de bloemen   €  10,00 

Via dhr. W. Belder    voor RATW   €  10,00 

Via mw. M. de Koning-Nugteren    voor RATW   €  10,00 

Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer    voor reparatie dak   €  20,00 

   

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

 

 
 

GEEF VOOR JE KERK                       
 

Het thema van de actie kerkbalans. 
 

Binnenkort wordt de bekende enveloppe weer bij u thuis bezorgd.  
 

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die 
u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de gebouwen, 
de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de kosten van 
het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren 
open te houden.  
 

De begroting sluit ook dit jaar met een tekort. Maar wat zou het geweldig zijn als we met 
elkaar dit tekort tot een minimum kunnen beperken door de jaarlijkse bijdrage te verho-
gen! Want ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren. Met de hulp van veel 
vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.  
 

 

Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet. U 
kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal medewer-
ker. 
 

Mogen wij weer op u rekenen? 
 

Hartelijk dank. 
Het College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkbalans.nl/
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Periodieke giften aan de kerk  
 

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer 
naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeen-
komst tussen u en de kerk.  
Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren “Periodieke gift in 
geld” downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar 
voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen 
worden ondertekend.  
U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester. 
  
Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar ver-
zekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie 
voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 
ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt 
dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift 
beëindigd.  
 

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of 
RSIN) is 002633644. 
 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerk-
rentmeesters is u graag van dienst. 

 

Collecte zondag 26 januari 2020 – bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk 

 

Nederland – Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen 

 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en 
jeugdgroepen op een eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagen-
de opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste 
score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sir-
kelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen 
waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een mis-
sionaire rol.  
 

Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 
jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Met uw bijdrage kan JOP nieuwe werkvormen 
blijven ontwikkelen voor de jeugd binnen en buiten de kerk. 
 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

 

Deurcollecte in de maand januari  – bestemd voor Missionairwerk 

 

Nederland – Een goed verhaal 
 

Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een goed   ver-
haal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor ve-
len een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en 
maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij 
bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protes-
tantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere ini-
tiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. 
Wij collecteren in deze Maand van de Spiritualiteit voor het ontwikkelen van materia-
len en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te 
openen. 
 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Zondagavondzang in de Bethelkerk 

 

Het Bethelkerkkoor Kerkkoor Zwijndrecht wenst u allen een gezegend, gelukkig en ge-
zond Nieuwjaar toe. Ook in dit nieuwe jaar willen we de Lofzang gaande houden. Wij 
nodigen u hierbij uit om met ons voor de 364ste  keer de zondagavondzang te komen 
zingen op zondag 19 januari as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 
73 te Zwijndrecht.  
 

Na een drukke maand vol licht willen wij in deze zangavond zingend de vraag beant-
woorden waarom Christus eigenlijk naar ons toegekomen is. We doen dat met het zin-
gen van vele, vooral bekende, liederen. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en sa-
menzang. De organist van deze avond is André de Jager. We openen deze zondag-
avondzang met het lied: ‘Abba, Vader’, en ‘Is hier een hart, door vrees benard’. Het is 
deze zangavond de 100ste keer dat André de Jager de zondagavondzang begeleid. 
Daarom zingen we ‘Psalm 100, Juicht, aarde, zingt alom de HEER‘. Het koor zingt o.a. 
de liederen: ‘Heer, zegen ons samenzijn’, en ‘Wees mijn verlangen’.  
 

We sluiten de avond af met het lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 

 

 

 

Nieuwjaarsconcert in de Bethelkerk te Zwijndrecht 
Noortje van Middelkoop en André van Vliet in concert. 
Op zaterdag 4 januari 2020 wordt er opnieuw een nieuwjaarsconcert georganiseerd in de 
Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Wegens het succes van vorig jaar en 
de vele positieve reacties naar aanleiding van de vorige keer wordt dit concert dus gepro-
longeerd en zullen ook nu weer de bekende musici Noortje van Middelkoop-panfluit en An-
dré van Vliet-orgel optreden. Beide musici zijn met grote regelmaat op TV te bewonderen 
en zij spelen bij vele concerten in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn ze ook te beluis-
teren op vele cd’s . Zij treden op 4 januari voornamelijk gezamenlijk op. Maar André van 
Vliet zal ook enkele orgelsolo’s en improvisaties ten gehore brengen. Bovendien zal Noortje 
van Middelkoop naast diverse soorten panfluiten ook nog andere instrumenten bespelen.  
 

Er is ook tijd ingepland voor samenzang, zodat vele muziekliefhebbers met uiteenlopende 
interesses allen aan hun trekken komen. Bij het ter pers gaan van dit bericht is het exacte 
programma nog niet bekend, maar we kunnen u verzekeren dat het repertoire zeer gevari-
eerd zal zijn. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. In de 
pauze kunt u in het Atrium van de kerk, van beide musici cd’s kopen en is er gelegenheid, 
om onder het genot van een drankje, Noortje en André te ontmoeten en elkaar een goed 
Nieuwjaar te wensen.  
Wanneer u de toegangskaarten vooraf reserveert kosten deze slechts € 7,= .Dat kan telefo-
nisch of door een WhatsApp of SMS te sturen met uw naam en het aantal kaarten. Het tele-
foonnummer is 06-28571581. Kaarten bestellen via de email is ook mogelijk: leenkos-
ter53@g.mail.com . Aan de kerk kosten de kaarten € 10,= Kinderen t/m 12 jaar hebben 
gratis toegang. Voor meer informatie kunt bellen of mailen met Leen Koster. 
 

mailto:leenkoster53@g.mail.com
mailto:leenkoster53@g.mail.com
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(Concert) agenda 

  2 1n 16  
januari  

De Fontein Inloopochtenden 

Vanaf 10.00 uur 
Koffie en gezelligheid 

4 januari Bethelkerk 

Zwijndrecht 
Nieuwjaarsconcert 
Aanvang 19.30 uur 

Zie aankondiging in dit blad 

6 januari Breepleinkerk 

Rotterdam 

Goede Doelenconcert 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. koor ‘Inspire’ 

10 januari  Soosruimte 

Fontein 

Ontmoetingsavond 30+ 

Vanaf 20.00 uur 
Praatje, glaasje, spelle-
tje.. gezelligheid 

16 januari en 
2 februari  

De Fontein Lunchcafé de Fontein 

Aanvang 12.30 uur 
Opgeven bij Marrie de Ko-
ning of Ria Bode 

19 januari Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. The Credo singers 

19 januari Bethelkerk 

Zwijndrecht 
Zondagavondzang 

Aanvang 19.30 uur 
Koor –en Samenzang 

O.l.v. Wim de Penning 

21 januari De Hoeksteen CMV Passage 

Aanvang 19.45 uur 
m.m.v. Dhr.Tanis en Dhr. 
Breederveld over het on-
derwerp Vis 

23 januari Herv.Kerk 

Rijsoord 

Ridderkerkse Bijbel-
quiz 

Aanvang 20.00 uur 

Aanmelden op 

bijbelquizridder-
kerk@gmail.com 

26 januari Opstandingskerk Inleveren Product van 
de Maand voor de 
voedselbank 

 

26 januari Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt Blij 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. The Martin Mans 
Formation 

29 januari Christus is Ko-
ningkerk  
Slikkerveer 

PCOB bijeenkomst 
Aanvang 14.00 uur 

m.m.v. Mevr. Koerselman 

16 februari  Opstandingskerk Nel de Gelderdienst 
‘Esther, een Perzisch 
Sprookje’ 
Aanvang 18.30 uur 

 

21 maart Ahoy 

Rotterdam 

Matthäus aan de Maas Zie aankondiging in dit blad 


