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Van de redactie 

 

Een bijzondere Rijsoord aan ‘t Woord deze keer. Geen aankondigingen van zang-
avonden, geen inloopochtenden, éetcafé of 30+ ontmoetingsavond…. we zijn ge-
dwongen om thuis te blijven, gedwongen om de kerkdeuren te sluiten. 
Ons hele leven zullen we ons deze maanden herinneren, deze periode van verplich-
te opsluiting in onze huizen. Velen van u zijn verstoken van elk contact met de bui-
tenwereld, boodschappen worden op de stoep gezet, contact met familie is alleen 
mogelijk via de telefoon.  
We hebben geprobeerd om u via dit nummer van Rijsoord aan ‘t Woord te bemoedi-
gen, u te laten weten dat u er niet alleen voor staat.  
De kerkdiensten zijn weliswaar afgedrukt, maar zullen hoogstwaarschijnlijk geen 
doorgang kunnen vinden. Ons Paasfeest zal dit jaar dus niet uitbundig op 12 april 
kunnen worden gevierd, maar zullen we afspreken dat we er, op de eerste zondag 
dat dit weer mogelijk is, er een heerlijk Paasfeest van zullen maken met elkaar, 
ongeacht welke datum het is?  
We hopen dat u de vrijmoedigheid zult hebben om contact te zoeken met uw pasto-
raal werker, kerkenraadslid of onze predikant, als u hulp nodig heeft. We zijn er 
voor u!!  
Op de plaats van de ‘concertagenda’ vindt u deze keer een overzicht van de kerk-
diensten die u via tv of internet kunt volgen.  
 

Hopelijk kunt u genieten van alles wat deze editie 
van uw kerkblad u te bieden heeft! Heel veel 
sterkte in de komende tijd!!! 
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Erediensten april  (ALLES ONDER VOORBEHOUD) 
 

Zondag 12 april—Pasen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : Cl. Bezemer, B. Sintemaartensdijk en J.C. op den Brouw 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Kerk in Actie Kinderen in de Knel 
    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

     
 

Zondag 19 april 
09.10 uur : Zingen van Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. A. van de Beld, Almelo 

Church4you : Marian en Petra 

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk, W.C.Barnard—Lieve en E.M.Lagendijk 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

     
     
 

Zondag  26 april—Uitzending Radio Ridderkerk 

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht 
Chauffeurs : W.A. IJsselstein, C.A. Alblas en W. van Gameren 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 3 mei 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : W. Otte, W. van Prooijen en D.W. Alblas 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Voorjaar 2020 

 

Al enkele jaren schrijf ik op deze plaats iets over de kerkdiensten die we in het voor-
uitzicht hebben, wie de voorgangers zijn en wat de thematiek is van de betreffende 
zondagen. Net als grote delen van de wereld is Nederland nu ook getroffen door het 
Coronavirus. Een angstige situatie die leed, onrust en onzekerheid met zich mee 
brengt. Dit is ook voor onze gemeente voelbaar geworden. In verband met besmet-
tingsgevaar kunnen kerkdiensten bijvoorbeeld niet plaatsvinden. Het voelt vreemd, 
om op zondag niet vrij te zijn om naar de kerk te kunnen gaan, als voorganger of ge-
meentelid. Zelfs de feestelijke viering van de Paaszondag dit jaar is onzeker… Wan-
neer is dat ooit gebeurd? De weg naar Pasen wordt zo wel heel anders dan anders.  
 

Een zondag zonder kerkdienst begint anders, stiller. Natuurlijk brengt die stilte ook 
iets: het maakt opmerkzaam voor geluiden van buiten, voor beelden en gedachten. 
We horen de vogels fluiten, een hommel zoemt rond, we zien dat de bomen in bloei 
staan en hun lichtgroene blad krijgen. Er is tijd om wat te mediteren, bijvoorbeeld 
bij een fragment uit een Bijbels dagboekje, of bij een pagina van de Ridderkerkse 
Veertigdagenkalender. Hoe houden we het uit in de stilte, hoe vullen we de tijd?  
 

Op woensdag 18 maart was er een Nationale Dag van Gebed, via de computer te vol-
gen. Een hele dag van bidden, afgewisseld met momenten van gesprek. Tussendoor 
brandde een kaars, met daarbij gebedsintenties van mensen thuis. Het einde van de 
dag werd gemarkeerd door het luiden van kerkklokken, door heel het land, als teken 
van verbondenheid en hoop. Dit luiden van de klokken zal de komende weken weer 
plaatsvinden op woensdagavond om zeven uur, ook in Rijsoord.  
 

Tijdens deze Dag van Gebed werd gelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus 
aan zijn medewerker Timotheüs: God heeft ons geen geest van lafhartigheid gege-
ven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Tim. 1:7) Paulus zit in 
Rome gevangen en vanuit die beklemmende omstandigheden geeft hij Timotheüs 
aanwijzingen voor de herderlijke zorg binnen de gemeente. Paulus schrijft dat hij 
zijn kracht zoekt in het geloof. Hij is bereid om te lijden, maar alleen in de kracht 
van God. Hij noemt zichzelf een gevangene van Jezus Christus. (2 Tim. 1:8) 
 

Wij kregen te maken met allerlei regels rondom het Coronavirus, voorzorgsmaatrege-
len die een grote uitbraak van ziekte moeten voorkomen. Handen vaker wassen; 
scholen gesloten; thuiswerken; sociale onthouding; beperkt bezoek aan ziekenhuizen 
en instellingen als verpleeghuizen; geen zondagse kerkdiensten. En je vraagt je af: 
hoe zullen wij dit jaar het Paasfeest vieren?  
 

Nu is elke zondag een dag van Licht. Elke zondag getuigen wij van de Heer die leeft. 
Op zondagmorgen kunnen wij dit geloof nu niet met elkaar delen, en dat doet pijn. 
Laten we daarom naar elkaar blijven omzien, hoe dan ook, doen waartoe we geroe-
pen zijn, elkaar helpen waar dat nodig is, en bovenal bidden om uitzicht in deze uit-
zonderlijke tijd. Gods Geest geve ons daarbij moed en vertrouwen, wijsheid, liefde 
en kracht. 

 

 

ds. G.H. Offringa 
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Pastoralia 

 

Afgelopen maand onderging dhr. C.A. Kroos een ingrijpende operatie in het Erasmus MC 
Rotterdam. We zijn dankbaar dat hij daar goed doorheen is gekomen en al snel weer naar 
thuis mocht terugkeren. Zodra de uitslagen van nader onderzoek bekend zijn wordt beke-
ken of verdere behandeling nodig is.  
 

Na een zeer ongelukkige val lag dhr. P. van der Burg een paar weken in het Maasstad Zie-
kenhuis, maar hij is nu weer thuis.  
Dhr. P. Sinterniklaas verblijft tijdelijk in Verzorgingshuis Waerthove te Sliedrecht. 
 

Op dinsdag 12 april 1960 gaven Bas Los en Teunie Luthart elkaar het ja-woord. Dit jaar zul-
len zij dus op eerste Paasdag hun diamanten huwelijk vieren. Onder de omstandigheden 
van de Coronacrisis zal het feest noodgedwongen een ingetogen karakter krijgen. Niette-
min wensen wij het echtpaar Los een hele mooie zondag toe!  
 

In verband met de regelgeving rondom het Coronavirus is het deze weken vrijwel onmoge-
lijk geworden om onze zieken en ouderen te bezoeken. Gevoelens van angst kunnen hen 
bevangen en verlammen. Het is goed om juist in deze tijd onze ouderen en zieken niet te 
vergeten, om hen in onze gebeden te gedenken en wellicht wat extra aandacht te schen-
ken, bijvoorbeeld in de vorm van toegestuurde kaart.  
 

ds. G.H. Offringa 

 

 

Brandde ons hart niet 
toen Hij onderweg 

met ons sprak 

 

Luc. 24:32 

 

 

 

Klokken van hoop luiden in heel Nederland 

 

 

Het luiden van de klokken als teken van hoop op woensdagavond  
tussen 19.00 en 19.15 uur 
* 18 maart * 25 maart  * 1 april 
 

 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  
We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren 
hebben als gevolg van het virus. 
 

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons 
werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaans-
gelegenheden.  
Veel van deze plaatsen zijn gesloten. 
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te 
sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop 
een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden 
om deze hoop te verkondigen. 
 

Als teken van hoop en troost; als signaal van respect 
voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en 
om mensen met elkaar te verbinden, luiden we de 
klokken van hoop! 
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Lieve gemeenteleden, 
 

Hoe nu verder? De mondiale pandemie die ‘coronavirus’ heet heeft ons allen in de 
greep.  
 

Gedurende naar verwachting vele weken kunnen we elkaar niet ontmoeten, is het te 
gevaarlijk om bij u op bezoek te komen. Het is te gevaarlijk om op zondag kerkdien-
sten te houden... Het is voor ons allemaal een beangstigende situatie.  
Als kerkenraad vinden wij het heel belangrijk om contact met u te houden.  
Dit gaan we proberen door brieven aan u te schrijven. Op deze manier hopen we con-
tact met u allen te onderhouden.  
 

Als kerkenraadsleden hebben we contact via een whatsapp groep die we hebben aan-
gemaakt. Hier kunnen dan snel pastorale mededelingen worden gedeeld.  
Verder hebben Caroline, onze scriba, Ds. Offringa en ondergetekende dagelijks con-
tact via de telefoon of soms heel even, ver uit elkaar, in de kerkenraadskamer, om 
dingen te regelen.  
 

De brieven die we aan u schrijven kunnen we het gemakkelijkst versturen via een 
emailadres. Van velen van u is een emailadres bekend, u zult dus regelmatig via Bert 
Alblas post van ons ontvangen.  
Degenen waarvan ons geen emailadres bekend is, krijgen de brieven in de brievenbus.  
Deze worden dan door vrijwilligers rondgebracht.  
 

Heeft u geen brief ontvangen? Laat het dan even weten. Dan is er iets niet goed met 
uw emailadres.  
 

Een grote hulp zou het zijn als u ons een emailadres zou kunnen geven van een naas-
te, bijvoorbeeld van uw zoon of dochter, of een bevriende buurvrouw. Wij zouden dan 
het nieuws dat we met u willen delen, naar hen kunnen mailen. Zij kunnen het dan 
uitprinten of (via de telefoon) aan u voorlezen.  
We zouden het heel fijn vinden om op deze manier het aantal adressen te beperken 
waar de post in de brievenbus gestopt moet worden. Als het niet mogelijk is, doen we 
dit uiteraard met liefde….  
 

Emailadressen kunt u (laten) mailen naar: voorzitter@opstandingskerkrijsoord.nl 
 

Ik wens u allen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd! 
 

Ellie Lagendijk, uw voorzitter 
 

 

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


>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

6 

 

 Afsluiting 

 

Ja er is angst 
Ja er is isolatie 

Ja men doet paniek aankopen 

Ja er is ziekte. 
Ja er is zelfs dood 

 

Maar 
 

In Wuhan zeggen ze na zoveel jaren van lawaai 
dat je de vogels weer kan horen zingen 

Ze zeggen dat na een paar weken van stilte 

de lucht niet langer dik is van rookwolken 

Maar blauw en grijs en helder 
 

Ze zeggen dat in de straten van Assisi 
mensen naar elkaar zingen 

over lege pleinen. 
Hun ramen zijn open 

zodat zij die alleen zijn 

misschien de geluiden van 

de families om hen heen horen. 
 

Ze zeggen dat een hotel 
in het westen van Ierland 

gratis eten aanbiedt en bezorgt 
aan de mensen die huisgebonden zijn. 
 

Vandaag is er een jonge vrouw die ik ken 

druk met het verspreiden van flyers 
door de buurt met haar nummer, 
zodat de ouderen iemand hebben 

die ze kunnen bellen 

 

Vandaag zijn kerken, synagoges, 
moskeeën en tempels bezig 

om dakloze, zieke en verwarde mensen 

te kunnen verwelkomen 

en ze onderdak te bieden 

 

Over de hele wereld vertragen 

en reflecteren mensen 

 

Over de hele wereld kijken mensen 

op een nieuwe manier naar hun buren 

 

Over de hele wereld worden mensen wakker 
in een nieuwe realiteit. 
Hoe groots we eigenlijk zijn. 
Hoe weinig controle we eigenlijk hebben. 
Voor dat wat werkelijk belangrijk is. 
 

Voor liefde. 
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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”,    
  

Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand april zal 
plaatsvinden op 28 april 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  

  

  

Dus bidden we en herinneren we dat; 
 

Ja er is angst 
Maar er hoeft geen haat te zijn 

 

Ja er is isolatie 

Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn 

 

Ja mensen kopen in paniek 

Maar we hoeven niet gemeen te zijn 

 

Ja er is ziekte 

Maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn 

 

Ja er is zelfs dood 

Maar er kan altijd een 

wedergeboorte van liefde zijn. 
 

Word wakker voor de keuzes 
die je maakt en hoe nu te leven. 
 

Vandaag, adem. 
 

Luister achter de 

fabrieksgeluiden van je paniek 

 

De vogels zingen weer 
De lucht wordt helder 
De lente komt 
 

En we worden altijd begeleid door Liefde 

Open de ramen van je ziel 
En ook al ben je niet in staat 
om de ander over 
het lege plein aan te raken 

 

Zing 

 

 

Fr. Richard Hendrick, OFM 

March 13th 2020 
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Bericht van overlijden 

 

Met eerbied en liefde noemen wij de 
naam van  
 

Willemina Wilschut-  Van Nes.  
 

Zij overleed op zaterdag 21 maart 2020 op 
de leeftijd van 83 jaar.  
 

In een volgend kerkblad zullen wij haar 
gedenken.  
 

Haar kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie bidden wij Gods troostende nabij-
heid toe. 

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  
APRIL 

 

3 april 1943 

De heer H. Bestebreurtje 

Kloosplantsoen 625 

2985 ST  Ridderkerk 

 

6 april 1932 

Mevrouw  G.T. vd Waal 
Rijksstraatweg 183 

2988 BD Rijsoord 

 

7 april 1933 

Dhr.J. de Vroed  

Brasem 83 

2986 HA Ridderkerk 

 

 

15 april 1936 

De heer B. Los 
Vlasstraat 11 

2988 XR Rijsoord 

 

16 april 1933 

Mevrouw  W. Lodder-Bestebreurtje 

Goudenregenplantsoen 431 

2982 TJ Ridderkerk 

 

16 april 1936  

Mevrouw N. van Duijn-Brauckman 

Witbloemstraat 2 

2988 XS Rijsoord 

 

24 april 1940 

Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed 

Strevelszicht 2 

2988 AS  Rijsoord 

 

24 april 1935 

Mevrouw A. Berkman-Visser  

't Zwaantje 20 

2988 BW Rijsoord 

 

 

 

 

Voorjaar voelen 

 

 

 

Bladeren voelen zacht 
Bewegen licht en teder 
 

De wind spelend met een tak 

Het stelt je op het gemak 

 

Laat de knoppen maar openspringen 

Voorjaarslucht die we opvingen 

Takjes door de wind gewiegd 

Een zoete boslucht die voorbijvliegt 
 

Je hebt het voorjaar in de vingers 
Vers loof aan bomen ervaren als slingers 
Het gevoel dat je herboren bent 
Met voorjaar op en top verwend 

 

Harmonie in het leven gebracht 
Kleurrijk voorjaarspel je toelacht 
Je hebt innerlijke rust gevonden 

Vlinders die de eerste voorjaarsbloeiers von-
den 
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NBG Bijbelleesrooster  
 

 

 

 

 

 

 

  

woensdag 1 april Exodus 12:14-28 De vooravond van de bevrijding 

donderdag 2 april Exodus 12:29-42 Voorbij 
vrijdag 3 april Exodus 12:43-51 Feestregels 

zaterdag 4 april Exodus 13:1-16 Gedenken en vooruitzien 

zondag 5 april Matteüs 21:1-17 
Kinderdienst 

maandag 6 april Exodus 13:17-14:14 Gods weg 

dinsdag 7 april Exodus 14:15-31 Recht door zee 

woensdag 8 april Matteüs 26:1-16 Tot elke prijs 

donderdag 9 april 
Witte donderdag 

Matteüs 26:17-75 

 

vrijdag 10 april 
Goede vrijdag 

Matteüs 27:1-56 

 

zaterdag 11 april 
Stille zaterdag 

Matteüs 27:57-66 

 

zondag 12 april 
Pasen 

Matteüs 28:1-7 

 

maandag 13 april 
Tweede Paasdag 

Matteüs 28:8-15 

 

dinsdag 14 april Exodus 15:1-21 Zingende broeders en zusters 

woensdag 15 april Exodus 15:22-27 Bitter en zoet 

donderdag 16 april 
Exodus 16:1-20 

Verlangen naar de vleespotten van Egyp-
vrijdag 17 april Exodus 16:21-36 Neem, eet 
zaterdag 18 april Psalm 111 Daadkracht 
zondag 19 april Prediker 9:1-10 

Optimisme? 

maandag 20 april Prediker 9:11-18 Schijn bedriegt 
dinsdag 21 april Prediker 10:1-11 Blijf kalm 

woensdag 22 april Prediker 10:12-20 Leef bewust 
donderdag 23 april Prediker 11:1-10 Zet niet alles op één kaart 
vrijdag 24 april Prediker 12:1-14 Ouderdom komt met gebreken 

zaterdag 25 april 
 

Luister en jubel 
zondag 26 april Handelingen 15:1-5 Verdeeldheid 

maandag 27 april Handelingen 15:6-21 Het verlossende woord 

dinsdag 28 april Handelingen 15.22-35 Bemoedigende woorden 

woensdag 29 april Handelingen 15:36-16:5 Wie gaat er mee? 

donderdag 30 april Handelingen 16:6-15 
Oversteek 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters  
  

(in de periode van 22 februari 2020 t/m 20 maart 2020)  
  

Via dhr. T. P. van der Burgvoor RATW€ 10,00  

Via dhr. W. Bestebreurtjewijkgeld Elisabeth€ 20,00  

Via mw. P. van Nes-van der Griendvoor de bloemen€ 10,00  

Via de Rabobankvoor de bidstondcollecte€ 50,00  

  

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.  
  

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK  

 

Lunchcafé de Fontein 

 

 

Helaas moeten we vanwege de genomen maatregelen tegen het  
Coronavirus de lunches annuleren totdat het weer veilig is om sa-
men aan tafel de maaltijd te gebruiken. 
 

Daarom het volgende: 
· Donderdag 2 april gaat de lunch NIET door 
· Donderdag 16 april (aanmelden tot 9 april)  
 gaat alleen door als het wordt toegestaan 

· Donderdag 7 mei (aanmelden tot 30 april)  
 gaat alleen door als het wordt toegestaan 

 

De vaste deelnemers worden geïnformeerd zodra het lunch café weer door kan gaan. 
 

Bent u geen vaste deelnemer en wilt u ook graag deelnemen, dan kunt u navraag 
doen bij Marrie of Ria. 
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 

 

 

De ontmoetingsavond 30+  
 

in de maand april  
 

gaat niet door, 
 

we hopen 

 

volgende maand 

 

weer een 

 

fijne avond 

 

met elkaar te hebben 
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Opbrengst Collectes  
  

  

23-02-2020      Diaconie€ 144,95   

Onderhoud gebouwen€ 124,55   

Eigen jeugdwerk€   60,01  

  

01-03-2020      Kerk in Actie ‘40-dagentijd-collecte’€ 144,45  

Onderhoud gebouwen€ 128,40  

Kerk in Actie ‘zendingscollecte’€   67,36  

  

08-03-2020      Kerk€ 138,55  

Onderhoud gebouwen€ 125,35  

Kerk in Actie ‘zendingscollecte’€   64,65  

  

11-03-2020      Kerk (bidstondcollecte)€ 159,60 (*)  
Diaconie (bidstondcollecte)€ 142,30 (*)  
  

(*) excl. nagekomen bedragen via de Rabobank  

  

  

Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
  

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK  

 

Bazaar 2020 

  

Een wereld vol onrust. Plannen is onoverzichtelijk ge-
worden. Toch houden we positieve moed. Daarom blij-
ven we gewoon vragen of u uw oude boeken wilt bewa-
ren voor de boekenmarkt, waarvan wij hopen dat wij de-
ze gewoon door kunnen laten gaan op 6 juni a.s. van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Heeft u boeken (of misschien al speelgoed) dan kunt u 
con 

tact opnemen met Henk van Mastrigt (06- 57632443) of 
Dick Alblas (06-51272365). Uiteraard bewaren wij de 
juiste afstand om de boeken van u in ontvangst te ne-
men. 
  

Met een vriendelijke groet namens de Bazaarcommissie en wensen wij u alle sterkte 
toe in deze onrustige tijd! 
  

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader, 
Er is geen schaduw van omkeer bij u, 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Lied 885 
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Uit het blad ‘Flitsen’, orgaan van de R.G.J.C.  
1e jaargang no. 4—April 1963 

 

Hoe vierde u Pasen? 
 

Voor het Paasfeest hebt U zich misschien afgevraagd: Wat zullen we 2e Paasdag es 
gaan doen? 
“Naar familie, een fietstocht maken of zullen we maar gezellig thuis blijven? ‘’  
Was dat een probleem voor U? Of wist U al hoe U deze dag van plan was door te bren-
gen? 
 

‘k Hoop dat het een fijne dag geweest is voor U, ondanks het regenweer. Maar U had 
toch zeker ook plannen voor 1e Paasdag gemaakt? 
 

Wat zegt U? Dat kon toch niet, ik moest toch twee keer naar de kerk! Tja, dan is 1ste 
Paasdag vast een nare dag voor U geweest.  Wat zult U zich dan toch stierlijk verveeld 
hebben. 
Bent U toen in bed gestapt met de zucht: ’Heerlijk jongens, morgen fijn naar….” Hebt 
U zó uw Paasdag beleefd?  Is Uw Paasfeest zó geweest? Het uitgaan en pret hebben en 
het eigenlijke waarom wij Pasen kennen, was dat maar bijzaak? 
 

‘k Geloof dat U dan Pasen heel verkeerd begrepen hebt. Als U eerste Paasdag geen 
echt feest gevierd hebt, dan hebt U 2e Paasdag niet echt plezier kunnen maken, want 
dan was U geestelijk dood.  
Dan deed de opstanding van Christus U immers niets! 
Zo vierde U geen echt feest. O ja, U zong wel “Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem”, maar het leefde niet! 
U heeft er toch zeker wel over nagedacht wat Pasen voor U persoonlijk betekent? 
Nee?!  Weet U wat dat zeggen wil? Dat hij leeft! 
Door hem kunt U nu ook leven, omdat alles, tot zelfs dat kleinste leugentje toe, is 
vergeven! Nu kunt U pas echt leven! 
 

Leven in Hem, die dood geweest is, maar nu leeft! 
Weet U hoe het een blijde 1ste Paasdag voor U had kunnen worden? 
 

Als U de opgestane Heiland had uitgenodigd op dit feest. Nee, niet zomaar als een 
gast onder de gasten. Nee, hij had het middelpunt moeten zijn van dit feest. Dan zal 
Christus  U ook zelf wel zeggen, waarom U feest mocht vieren, omdat de dood ge-
waande Heiland leeft? 
En zo kon en kunt U, die geestelijk dood was, door Hem weer leven.  
Niet even tijdens Pasen, maar voor eeuwig. 
Zou het zo geen heerlijk feest zijn geworden? Als U samen met Jezus Pasen had ge-
vierd, Zoudt U Hem  nooit meer willen laten gaan. 
Dan zou u wel elke dag feest willen vieren, want U mag leven! Ook voor Pasen dv. 
1964? 
Als U dan écht feest viert, zult U blij kunnen zingen: 
“Want nu de Heer is opgestaan, 
Nu vangt het nieuwe leven aan !” 

 

Greet Lodder 
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Hoera! Jezus leeft!! 
 

Pasen 1963…..misschien hebt u het net gelezen.  
 

Toen ik het weer voor het eerst las na bijna 57 jaar, kwam er een grote glimlach op 
mijn gezicht… 

Het liet me zien, hoe ook de beleving van Pasen aan tijd gebonden is.  
Nee, ik zeg het verkeerd: aan het vormgeven van Pasen. Want het feit is in bijna 2000 
jaar niet veranderd: Jezus leeft! 
 

Het vormgeven is ook aan cultuur gebonden. Zo vierde ik 7 jaar lang het Paasfeest in 
Brazilië.. 
 

Mijn mooiste Paasfeest heb ik daar beleefd in 1980. 
Met koffiekannen, kaakjes, water zitten we op zaterdagavond voor Pasen vanaf 10 uur 
in de kapel in Mustardinha. Met Bijbelteksten, afgewisseld met veel zingen beleven we 
de dood van Christus. Op Goede vrijdag hebben we met het kruis voorop door Mus-
tardinha gelopen. Al zingend.  Bij diverse huizen wordt er gestopt om een tekst te le-
zen die betrekking heeft op het thema van deze 40dagen tijd.  
Het thema is : de vreemdeling in ons midden. Ook bij mijn huis werd er gestopt, gele-
zen, gezongen. Dat doet je wat. Daarna sluit ik me bij de stoet aan. 
 

Nu, zaterdagavond, zitten we in de kapel. Lezend, biddend, zingend en in stilte wach-
ten we het grote moment af: zonsopgang. Dan breekt het grote moment aan: Jezus 
staat op!  
Nee, dan kun je niet langer op de bank blijven zitten, maar ren je naar buiten, je 
pakt de hand van de ander, vormt een kring en al zingend  en dansend beleef je de 
opstanding van  Jezus: hoera! jezus leeft!!! 
 

We geven elkaar een “abraco fraternal”( broederlijke/zusterlijke omhelzing) en zeg-
gen : Jezus leeft! Hij is opgestaan! Gefeliciteerd! 
 

Een beleving  is altijd moeilijk te beschrijven, maar ook na bijna 40 jaar voel ik nog 
altijd dat Paasfeest: de blijdschap, de vreugde, de intensiteit. Maar o, zo waardevol 
en onvergetelijk. 
 

Pasen 2020: Hoe gaan wij dat beleven in onze Opstandingskerk, in onze gemeenschap? 
 

Brengen we al zingend de nieuwe paaskaars naar binnen?  
Staan we in de banken, al zingend : Christus onze Heer verrees? Of zitten we gewoon 
afwachtend? Spettert de vreugde eraf of is het een “gewone” dienst? 
 

1963, 1980, 2020….één ding is en blijft hetzelfde: 
Jezus leeft! 
 

En….willen wij met onze handen en voeten vorm 
geven aan het werk van onze levende Heer? 
 

Greet Lodder 
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Avondmaalscollecten voor straatkinderen in Oeganda 

 

In januari hebben we met elkaar het eerst avondmaal van dit jaar gevierd. Rondom 
deze viering hebben wij door middel van dia’s en een video uw aandacht voor de 
straatkinderen in Oeganda gevraagd. 
 

Dit jaar is het voor het eerst dat de diaconieën van Ridderkerk, Bolnes, Slikkerveer en 
Rijsoord de avondmaal collecten hebben bestemd voor hetzelfde doel. Sinds enkele 
jaren komen we zo af en toe bij elkaar om van elkaar te leren en eventueel samen 
iets te doen. 
 

We hebben “Kerk in Actie” uitgenodigd om één van hun projecten uit te kiezen. Kerk 
in Actie is een onderdeel van de PKN en komt wereldwijd in actie tegen armoede en 
onrecht. Dit doen ze in samenwerking met lokale partners in meer dan 150 verschil-
lende projecten met als kernboodschap “Geloven in delen”. 
 

In overleg met Kerk in Actie is er gekozen voor het project: 
“nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda”. 

 

Tot 1962 maakte Oeganda deel uit van het Verenigd Koningrijk, waarna het een zelf-
standige republiek werd. In de periode 1971 tot 1979 stond het land onder leiding van 
dictator Idi Amin, hij nam het niet zo nauw met de mensenrechten. Sinds 1986 is Yu-
weri Museveni president en is er een relatieve stabiliteit in het land. 
 

Oeganda ligt aan de oostkant van Afrika en grenst aan oa aan Kenia, Tanzania en 
Rwanda. 
Het land is ongeveer 7 x zo groot als Nederland, er wonen ongeveer 40 miljoen men-
sen waarvan 85% christelijk zijn. 
Kampala is de hoofdstad en heeft ongeveer 2 miljoen inwoners. (Amsterdam heeft on-
geveer 900.000 inwoners). 
 

De straatkinderen van dit project leven in Kampala, 
maar komen oorspronkelijk uit Karamoja, een ge-
bied aan de noordoost kant van Oeganda, 500 km 
van Kampala. Ze hoopten op een beter leven in de 
stad, maar belanden vaak op straat om te bedelen 
en verliezen vaak het contact met hun familie. De-
ze kinderen worden nu opgevangen waar ze tot rust 
kunnen komen, voeding, onderdak en gezondheids-
zorg krijgen. Ze kunnen naar school om te leren en 
voor zichzelf te kunnen gaan zorgen. Ondertussen 
wordt er gezocht naar familieleden in Karamoja 
waar ze misschien terecht kunnen. Gelukkig zijn de kansen op een beter leven in Ka-
ramoja verbeterd, waardoor een terugkeer ook mogelijk is. Kinderen die uiteindelijk 
teruggaan worden daar ook nog door partners van Kerk in Actie begeleid en hun fami-
lies worden geholpen om geld te gaan verdienen, bijvoorbeeld met een starterspakket 
van zaden en landbouwgereedschap. 
 

Er is niet alleen aandacht voor deze straatkinderen maar ook voor hun ouders, als die 
bekend zijn. Meestal zijn dit de moeders omdat de vaders vaak achtergebleven zijn in 
Karamoja. 
Vrijwel alle kinderen en families die op deze manier teruggebracht zijn naar Karamoja 
zijn hier blij mee, hebben voldoende kansen voor een goede toekomst en willen niet 
meer terug naar de straten van Kampala. 
 

Laten wij met elkaar dit project van harte steunen. 
 

De opbrengst van de eerste avondmaal collecte was € 300,55. 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën 
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Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken 

 

Voordat de wereld verregent 
Mensen die zomervliegers oplaten 

Als ’t ijzig wintert 
En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken 

Die mensen moeten er zijn 

 

Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van ’t kerkhof ijsjes verkopen 

En op de puinhopen mondharmonica spelen 

Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan staan 

Om sterren op te hangen in de mist 
Die lente maken van gevallen bladeren 

En van gevallen schaduw licht 
 

Er moeten mensen zijn die ons verwarmen 

En die in een wolkeloze hemel 
Toch in de wolken zijn 

Zo hoog 

Ze springen touwtje langs de regenboog 

Als iemand heeft gezegd: 
Kom maar in m’n armen 

Bij dat soort mensen wil ik horen: 
Die op het tuinfeest in de regen dansen 

Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 

 

Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt 
In grote witte letters ‘liefde’ verven 

Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten 

Omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten 

En stenen gooien naar ’t lenteblauw 

Omdat ze bang zijn voor de bloemen 

En bang zijn voor ik hou van jou 

 

Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren kralen 

Die stralen in het donker 
En de morgen groeten 

Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten 

 

Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen 

En weten van geen tijd 

Die zich kinderlijk verbazen 

Over iets wat barst van mooiigheid 

Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder 
Als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin 

Dan blijven zij roepen: nee, de wereld gaat niet onder 
En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin 

 

Zij zijn een beetje clown 

Eerst het hart en dan het verstand 

En ze schrijven met hun paraplu ‘i love you’ in het zand 

Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan 

En vallen en vallen en vallen en opstaan 

Bij dat soort mensen wil ik horen: 
Die op het tuinfeest in de regen blijven dansen 

Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 

De muziek gaat door 
De muziek 

Gaat 
Door 
 

Toon Hermans 
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Van Pieterburen naar de Pietersberg…. 
 

Bij het Wapen van Rijsoord staat aan de overkant van de weg een 
paaltje. Op dit paaltje bevindt zich een rood/wit teken. 
 

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd welk teken dit is. Ik ga het u onthullen. 
Het is het bekende rood/witte teken van een Lange Afstand Wandelpad.  
In Nederland zijn er verschillende LAW (Lange Afstand Wandelpaden): Het Trekvogel-
pad, Kustpad, het Groot Rivierenpad, wat door ons dorp 
loopt.. 
Het meest bekende Lange Afstand Wandelpad is toch wel 
het Pieterpad. Dit pad loopt vanaf het Noord Groningse dorp 
Pieterburen over een afstand van 492 km naar de Pieterberg 
in Zuid Limburg.  Het pad voert over open vlaktes in Gronin-
gen, over uitgestrekte heidevelden in Drenthe, via Overijs-
sel naar het gebied rond Nijmegen, langs Lobith waar de 
Rijn ons land binnenkomt, langs Groesbeek met alle oorlogs-
monumenten zo over de Limburgse heuvels, dwars door 
Maastricht heen naar het eindpunt op de Pietersberg. 

 

Mijn fascinatie voor wandelen begon ca. 5 jaar geleden. Ik 
vond op een website een heleboel zogenaamde NS-wandelingen. Dit zijn wandelingen 
van ca. 15  - 20 km die voeren van NS station naar NS station. Overal in het land zijn 
deze wandelingen te vinden. Gewapend met een kaart en een routebeschrijving kom 
je langs de meest fantastische plekken in ons land, om daarna relaxed met de trein 
weer terug naar Barendrecht te reizen. Onderweg op die wandelingen zag ik regelma-
tig de bekende rood/witte markeringen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt…  
Zo kwam het dat ik begin 2017 vertrok voor de lange reis naar het Noordelijke Pieter-
buren. Gezien de lange afstand met het openbaar vervoer had ik besloten om direct 
maar een weekje te gaan wandelen. Rugzak op de rug met de noodzakelijke spullen 
en dan heerlijk wandelen….  
Om voordelig te overnachten werd ik lid van ‘Vrienden op de Fiets’. Dit zijn mensen 
die hun huis gastvrij openstellen voor gasten die per fiets of te voet het land doorkrui-
sen. Zo kwam ik terecht op een zolderkamer bij een jong stel in Winsum. Hun huis was 
helemaal gescheurd door de gaswinning… maar wat een hartelijkheid.. een heerlijke 
maaltijd en een warm bed, meer heb je niet nodig.  
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Zo heb ik, soms een week lang, soms een paar dagen, maar bij gemakkelijke bereik-
baarheid met OV ook een enkele dag, in gedeelten van ca. 17—20 km het hele Pieter-
pad afgelopen. Zó fantastisch!  
 

Het enige wat je hoeft te doen is je ene voet voor de andere zetten en de rood/witte 
markeringen volgen die te vinden zijn op bomen en op paaltjes. Je komt door dorpen 
waarvan je nooit hebt gehoord, loopt uren door verlaten bossen… alleen maar te ge-
nieten van bonte spechten in de bomen en van de prachtige natuur… ondertussen wel 
lettend op de rood/witte markeringen natuurlijk.. 
 

Vorig jaar zomer bereikte ik de Pietersberg. Kunt u zich voorstellen dat ik nog steeds 
een speciaal gevoel krijg als ik dat rood/witte teken zie 
op het paaltje aan de Rijksstraatweg??? 
 

De volgende uitdaging wordt de Camino van St. Jean Pied 
de Port in Frankrijk, via Santiago de Compostella naar Fi-
nisterre aan de Atlantische kust…  
 

Daarover later meer… 

Ellie Lagendijk 

  

  

 

  

Stand per 20 maart 2020:  
  

Door 130 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van   

€ 64.835,96. Hartelijk dank daarvoor!   
  

Van 63 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.   
U kunt  ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar 
ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.   
U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het 
college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.   
Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 
50 onder vermelding van “VVB 2020” (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
  

Met vriendelijke groet  
  

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur  
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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.  

Virtuele collecte 

Beste gemeenteleden,  

Iedereen heeft er de afgelopen tijd wel mee te maken gehad; “Lege schappen in de 
supermarkt”. En dat vinden we met z’n allen erg vervelend, want je kunt niet kopen 
wat je eigenlijk wilt. Een tragisch gevolg van de lege schappen door het onnodig ham-
steren van een deel van de Nederlandse bevolking is ook dat er dus geen producten en 
artikelen ‘over de datum’ raken. Je zou zeggen; “dat is mooi, wordt er ook minder 
weggegooid”. Klopt, maar een heel groot deel van de producten die niet meer kunnen 
worden verkocht gaan naar de voedselbank. Met de hamsterwoede blijven er dus veel 
minder producten over die aan de voedselbank kunnen worden aangeboden. Gevolg 
hiervan is dat de ±100 kratten die de voedselbank wil vullen, niet meer gevuld kunnen 
worden waardoor er mensen minder voedselpakketten krijgen.  
  
Na enig overleg werd het volgende idee geopperd;  
De kerk is dicht en blijft ook  nog wel een aantal weken, zo niet langer, dicht. Collec-
tes worden niet gehouden. Toch willen we geld proberen in te zamelen om instellin-
gen mee te steunen. Zeker in deze tijd van onzekerheid. Dit kunnen we doen door 
middel van een virtuele collecte. Deze collecte is niets meer en niets minder dan het 
inzamelen van geld wat we anders hadden gekregen via de collectezak in de kerk.In 
de maand April zal deze collecte bedoeld zijn als donatie en ondersteuning voor de 
voedselbank.   
  
Wat kunt u doen?  
Doneer het geld wat u anders in de collectezak zou hebben gedaan door dit over te 
maken naar het rekeningnummer NL56RABO0355403943 van de Diaconie van de kerk 
onder vermelding van ‘Voedselbank’. Wij zullen zorg dragen dat dit geld op de juiste 
plek terecht komt.  
  
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.  
  
Laten we met z’n allen proberen voor elkaar te zorgen, naar elkaar omkijken en el-
kaar helpen waar nodig.  
  
Uw diaconie  



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

19 

 

 

Wees niet bezorgd…. 
  

De klok was pas gemaakt en de klokkenmaker zette haar op een plank bij de winkel.  
 

Twee oudere klokken, die ernaast stonden, tikten 
goed hoorbaar de seconden weg. “Wel” zei één van 
hen tegen de nieuweling, “je bent dus je leven be-
gonnen. Het spijt me voor je. Als je vooruitziet en 
weet hoeveel tikken nodig zijn om een jaar door te 
komen, dan zal het je nooit lukken. Het zou beter 
zijn als de klokkenmaker je nooit had opgewonden 
en je slinger in beweging had gezet”. 
 

 

“Tsjonge”, zei de nieuwe klok, “ ik heb er nooit over nagedacht, hoeveel tikken ik per 
jaar moet doen”. “Denk er maar eens over”, zei de oude klok. En zo begon de nieuwe 
klok de tikken te tellen. “ Voor iedere seconde twee tikken, dat is 120 per minuut,” 
rekende ze uit. “ Dat is 7200 per uur; 172.800 per dag; 1.209.600 per week en dat 52 
weken lang, dat is in totaal 62.899.200 per jaar. ONTZETTEND!” De klok kreeg onmid-
dellijk een zenuwinzinking en hield op met tikken. 
 

De klok aan de andere kant, die gedurende het gesprek gezwegen had, zei nu: “ 
Dwaas! Waarom luister je naar zulke woorden? Die oude klok is al jaren ongelukkig. 
Niemand wil haar kopen. Ze staat maar in de winkel en wordt stoffig. Omdat ze zo on-

gelukkig is, probeert ze iedereen ongelukkig te maken.” 

 

“Maar” de nieuwe klok snakte naar adem, “ze heeft gelijk. 
Ik moet haast 63 miljoen tikken per jaar afwerken. En ze 
hebben gezegd dat ik wel meer dan 100 jaar zou moeten 
werken. Weet je wel, hoeveel tikken dat zijn? Zes miljard 
300 miljoen; dat kan ik nooit!” 

 

 

 

 

“Hoeveel moet je tegelijk tikken?” vroeg de wijze oude klok. 
“Wel, ik denk één tegelijk,” antwoordde de nieuwe klok 

 

“ Nu dan. Dat is toch niet zo moeilijk? Probeer het maar, samen met mij.  
 

Tik-tak, tik-tak. Zie je wel hoe gemakkelijk het is? Maar één tegelijk.” De klok be-
greep het en ze zei: “ Ik geloof dat ik het wel kan. Vooruit dan maar.” En ze begon 
weer te tikken. 
 

“Nog iets,” zei de wijze oude klok. “Denk nooit aan de volgende tik, voordat je de 
laatste getikt hebt.” Voor zover ik heb begrepen, was dat 75 jaar geleden en de klok 
tikt nog heel regelmatig, één tik tegelijk. 
 

Toen Jezus tegen zijn discipelen zei: “ Weest daarom niet bezorgd voor de dag van 
morgen, want die dag zal voor zichzelf zorgen,” zei Hij eigenlijk: “Probeer niet tege-
lijkertijd de last van vandaag en van morgen te dragen. 
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Kerkdiensten in de media 

 

Nu onze kerkdeuren noodgedwongen gesloten zijn willen we u graag wijzen op de mo-
gelijkheden die er zijn om toch fijne samenzang of een fijne kerkdienst te beleven. 
 

Iedere zondagmorgen om 09.15 is er op 
Ned. 2 een kerkdienst geleid door Ds. de 
Reuver, de scriba van de PKN. Een medita-
tie van Ds. de Reuver, afgewisseld met lie-
deren die opgenomen zijn tijdens 
‘Nederland Zingt’ is heel fijn om te zien. 
De uitzending wordt verzorgd door de EO 

 

De Christus is Koningkerk in Slikkerveer houdt iedere zondagmorgen om 09.30 uur een 
kerkdienst met een zeer kleine groep gemeenteleden. De dienst wordt met een came-
ra opgenomen en is live te bekijken op www.kerkdienstgemist.nl of later te bekijken 
op dezelfde website.  

 

Al vele jaren is er op RTL5 de dienst 
’Hour of Power’ te bekijken.  

 

Deze dienst wordt uitgezonden vanuit Shepherd’s Grove in Irvine, California, U.S.A. 
De dienst wordt geleid door de jonge inspirerende predikant Bobby Schuller.  
Tijdens de dienst is prachtige koorzang en mooie muziek te beluisteren. 
 

De dienst is te zien tussen 08.00 en 09.00 uur op zondagmorgen met een herhaling tus-
sen 09.00  en 10.00 uur 
 

Openingsspreuk van deze gemeente is een gezegde van de bekende Henri Nouwen: 
 

Ik ben niet wat ik doe 

Ik ben niet wat ik heb 

Ik ben niet wat mensen over me zeggen 

Ik ben een geliefd kind van God 

Dit is wie ik ben 

Niemand kan dit van mij afnemen 

Ik hoef me geen zorgen te maken 

Ik hoef me niet te haasten 

Ik kan vertrouwen op mijn vriend Jezus 
en zijn liefde met de wereld delen 

 


