
mei 2021<< >>> 45e jaargang no 5  Gereformeerde Kerk Rijsoord 

1 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave . . . . . . . . . . 1 
Erediensten, bij de diensten . . . . . . . 2,3 
Pastoraat, Vieringen met Gemeenteleden, 25 jaar predikant. . 4,5 
Opstandingskerk en Levensbron op weg naar één gemeente. . . 6 
Nagedachtenis Mevr.Jannie Monteban-Brouwer . . . . 7 
Kerkelijk bureau, verjaardagen, verhuizing., bijbelleesrooster . 8,9 
Bedankjes, Lintjesregen 2021 . . . . . . . 10,11 
Bazaar, Actie 40-dagentijd, Giften CvK. . . . . . 12,13 
Product van de maand, Collectes, Periodieke giften . . . 14,15 
VVB, Kerkbalans, Deurcollecte mei, Afscheid . . . . . 16,17 
Jaarrekening Diaconie. . . . . . . . . 18-20 
Einde bazaar, Giften diaconie, schuurverkoop, Pinksteren . . 21,22 

Stencilen:  
Dinsdag 25 mei 

Jan Monteban  

Bundelen: 
woensdag 26 mei   

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor juni 

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 21 mei bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 
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Van de redactie 
 
Voor u ligt het Mei-nummer van Rijsoord aan ‘t Woord. Mei wordt een bijzondere 
maand, niet alleen omdat de natuur steeds verder ontluikt en tot bloei komt, maar 
ook omdat we voorzichtig-aan weer kerkdiensten met Gemeenteleden kunnen gaan 
houden. Op Pinkstermorgen, 23 mei, zijn 30 gemeenteleden méér dan welkom om 
de eredienst –live-  mee te beleven. Wat een feest zal dat zijn! Voor degenen die 
niet daadwerkelijk in de Opstandingskerk aanwezig kunnen zijn is er gelukkig nog de 
live-stream op You Tube! Zodra de omstandigheden het toelaten bent u allen weer 
welkom. Houdt u daarvoor de Website in de gaten. Uiteraard zal dit dan ook tijdig 
op zondagmorgen bekend worden gemaakt.  
In deze editie leest u ook over het besluit van de Bazaarcommissie om geen Bazaar 
meer te organiseren. Ook vindt u een Afscheidsbrief van een dierbaar gemeentelid… 
ze gaat uit het oog, maar niet uit ons hart! 
De jaarlijkse lintjesregen heeft weer plaatsgevonden en twee bekenden van onze 
gemeente hebben deze Koninklijke Onderscheiding ontvangen! U leest verderop wie 
de gelukkigen waren die deze grote eer te beurt vielen.  
Een gezamenlijke verklaring van zowel de Levensbron als onze Kerk over het op weg 
gaan naar de vorming van één gemeente…als Moderamina van beide kerken zijn er 
al verschillende fijne gesprekken geweest… het stemt hoopvol.  
Ook een verkorte Jaarrekening van de Diaconie vindt u in deze editie. De complete 
stukken kunnen worden ingezien bij de penningmeester 
ten kantore. 
We vieren Hemelvaart en Pinksteren in deze maand. 
Moge de Geest van de Heer in ons midden zijn bij alles 
wat we ondernemen deze maand! 
 
Ellie Lagendijk 
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Erediensten 
Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van 

de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14% 

Alle diensten worden uitgezonden via Live-stream (Beeld en geluid)  (You Tube) en 

Kerkdienst gemist (alleen geluid) 

 

Zondag 2 mei 2021 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 9 mei 2021 

09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst, Hellevoetsluis 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk in Actie Noodhulp 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

     

Donderdag 13 mei 2021—Hemelvaartsdag   

SARI dienst in De Levensbron, Ridderkerk 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

 

Zondag 16 mei 2021 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk 

in Actie 

 

Zondag 23 mei 2021—PINKSTEREN 

Eerste dienst met (30) gemeenteleden!  

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte  

    Kerk in Actie 

 

Zondag 30 mei 2021—Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Bij de diensten 
 
Vijftig dagen na het Paasfeest vieren wij het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest gaat 
over de gave van Gods Geest die mensen in beweging zet en ook ons uitnodigt om een 
stap naar de toekomst te zetten. 

 
Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. (Lied 632:3) 

 
Op zondag 2 mei hoop ik zelf voor te gaan. We lezen dan uit Johannes 15,1-8. Het 
gaat hier over één van de zogenoemde Messiaanse iconen. Jezus zegt: ‘Ik ben de wa-
re wijnstok.’ De wijnstok is het beeld waar we als het ware doorheen moeten kijken. 
Zingen helpt ons om het beeld beter te begrijpen, bijvoorbeeld het lied van de wijn-
stok, Lied 656. Ik ken het nog uit mijn tijd dat ik zong in het Jongerenkoor Middel-
burg. Mooi dat dit lied nu in het nieuwe liedboek is opgenomen! 
 
Op zondag 9 mei is de zesde zondag na Pasen, de laatste voor Hemelvaartsdag, zon-
dag van het bidden. Het is dan ook moederdag. We mogen dankbaar zijn voor wie ons 
ter wereld bracht. Ook voor kwetsbaarheid en verdriet is ruimte, om wat er niet is of 
was, om wie wij missen. We bidden of God onze Vader als een Moeder wil zijn en ons 
op handen wil dragen. Ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis gaat op deze dag bij ons 
voor.  
Veertig dagen ná het Paasfeest is het Hemelvaartsdag. In de bijbel staan die veertig 
dagen voor de levensweg van mensen. Veertig dagen bij Noach en bij Mozes, het volk 
Israël was veertig jaren in de woestijn, over veertig dagen lezen we ook weer bij Elia 
en bij Jezus. Het getal veertig symboliseert een doorleefd bestaan, een overzichtelij-
ke periode met een begin en een einde. Volgens het evangelie wordt Jezus opgeno-
men in de hemel (Lucas. 24,49-53). Toch blijft Hij vanuit de hemel op ons betrokken: 
‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd…’ (Lied 665: 1 en 5). Op Hemelvaartsdag, donder-
dag 13 mei is er een gezamenlijke dienst met leden van de Protestantse Gemeente 
‘Levensbron’ te Ridderkerk en de Protestantse Gemeente te Bolnes. De dienst wordt 
dit jaar uitgezonden vanuit de ‘Levensbron’, aanvang 9.30 uur.  
 

Til ons op, o God, uit de wereld van zekerheden, 
van waarheden, statistieken en scenario’s. 
Til ons op, en laat ons zweven op de wolken 
van vertrouwen, van verrassing, van nog-nooit-gezien. 
Til ons op, en zet ons neer op de aarde, 
als mensen die op weg mogen gaan naar de heilige stad, 
die de tempel zoeken die onder de mensen te vinden moet zijn, 
die uw Zoon zoeken, ongezien ver voor ons uit, 
ongezien zo heel dichtbij. 

     (Roel Bosch) 
 
Op zondag 16 mei zal mw. ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk bij ons 
voorgaan. Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ‘Wezenzondag’. Maar 
Jezus laat ons niet als wezen achter (Joh. 14,18). In de ruimte van deze dag strekken 
we ons uit naar het feest van Pinksteren. God heeft zijn woord gegeven en zijn Zoon 
gezonden. Hij herschept ons door zijn Geest (Lied 345:3). 
 
Op zondag 23 mei is het Pinksteren. We lezen de boodschap van de uitstorting van 
de Heilige Geest, beschreven in Handelingen 2. Pinksteren is het feest van vuur en 
wind, van taal en teken. Als lezing uit het Oude Testament wordt Genesis 11, 1-9 
aangegeven, over de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel. Deze dienst 
wordt weer online uitgezonden, maar as de maatregelen en de omstandigheden het 
toelaten kan er wellicht ook een beperkte groep kerkgangers aanwezig zijn. Er is dan 
ook gelegenheid om de gedachteniskaarsen van twee van onze gemeenteleden op de 
tafel bij te zetten, namelijk van mw. W. Lodder-Bestenbreurtje, zij overleed op dins-
dag 1 december 2020, en van mw. J. Monteban-Brouwer, zij overleed op zaterdag 27 
maart jongstleden. Laten we uitzien naar het feest van de gave van Gods Geest, van 
zijn troost en van zijn zegen.  
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De zondag ná Pinksteren, zondag 30 mei, wordt ook wel Trinitatis genoemd, de zon-
dag van de drie-eenheid. Op deze zondag willen wij het heilig Avondmaal vieren, in de 
kerk en thuis. Op Witte Donderdag hebben we ervaring op kunnen doen met de bijzon-
dere omstandigheid van online vieren. Wie thuis wil meevieren kan voorafgaand aan 
de dienst de kerk alvast een schoteltje met een stukje brood / of een matze cracker 
klaar te zetten, samen met een glaasje water / of druivensap. Op het moment van het 
delen in de kerk kunnen we onze verbondenheid met Christus en met elkaar vorm ge-
ven. Laten wij dit op waardige wijze doen. Het is immers de Heer zelf die ons nodigt. 
Zoals de Heer ons de gaven geeft van brood en beker, zo geeft Hij ons ook zijn Woord 
en zijn beloften.  
 
Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe! 

ds. Herman Offringa 

Pastoraat 
 
Nog steeds gelden er maatregelen vanwege de coronapandemie. In Nederland kregen ve-
len inmiddels één of twee vaccinaties, ook de ouderen in onze gemeente. Ik heb zelf nog 
geen oproep gekregen, maar die zal binnenkort wel komen. 
 
 In onze contacten staat veiligheid voorop. Naast het telefonische pastoraat doe ik in 
goed overleg ook weer bezoekwerk.  
 
Op deze plaats wil ik enkele dingen uit het pastoraat met u delen.  
Dhr. P. van der Burg (Torenmolen) verblijft voor enkele maanden bij Humanitas – Hannie 
Dekhuijzen in Rotterdam, afdeling Maashaven kamer 336. We hopen dat hij met fysiothe-
rapie weer wat zekerheid hervindt.  
 
Roxanne Elshout verhuisde naar de Frans Halsstraat in Ridderkerk. We wensen haar alle 
goeds toe op haar nieuwe stek!  
 
Verschillende gemeenteleden gaan naar het ziekenhuis voor consulten, onderzoeken en 
operaties. Ook wil ik hier de behandeling van pijnklachten noemen, een symptoom dat 
heel veel van mensen vraagt. Laten wij bidden om verlichting.  
In het afgelopen jaar maakten sommige gemeenteleden een corona-infectie door. Het 
vraagt soms veel tijd om de conditie weer op peil te krijgen. Wij wensen hen sterkte dan 
ook toe!  
  

ds. G.H. Offringa 

 
Vieringen met ingang van Pinksteren met 
gemeenteleden 
 
In de vergadering van 21 april jl. heeft de kerkenraad 
besloten om, tenzij de omstandigheden ingrijpend 
wijzigen, vanaf zondag 23 mei weer erediensten te 
houden met gemeenteleden. Nu velen van u gevacci-
neerd zijn, en ook onze landelijke Kerk het advies 
heeft gegeven om gemeenteleden toe te laten, heeft 
de kerkenraad met dankbaarheid dit besluit kunnen 
nemen en de zondag van Pinksteren, waarop we de 
Uitstorting van de Heilige Geest vieren, leek ons een 
mooie datum om hiermee te beginnen. 
 
Voorlopig gaan we uit van 30 gemeenteleden. U kunt zich opgeven via een email naar: 
aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl of, indien u niet de beschikking over internet 
heeft, met een telefoontje naar het u bekende telefoonnummer. Als er meer aanmeldin-
gen zijn hoort u wellicht dat u weliswaar niet op de gewenste zondag aanwezig kunt zijn, 
maar wel op de daaropvolgende zondag! Zo komen we allemaal aan de beurt. Hopelijk 
laten de omstandigheden het snel toe om verdere verruiming toe te staan.  
 
Ellie Lagendijk 
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Jubileum: 25 jaar predikant 
 
Na mijn studie theologie en de beide classicale examens kon ik als predikant worden 
bevestigd.  
 
Het was op zondag 26 mei 1996 toen ik intrede deed in de Gereformeerde kerk van 
Schipluiden. Vanuit dit Westlandse dorp leerde ik de veelkleurige Randstad kennen.  
 
Na vijf jaren Schipluiden kwam in 2001 het Twentse Goor in beeld. De Gereformeerde 
kerk was daar wat groter en betrokken in een samen-op-weg-proces met de plaatselij-
ke Hervormde kerk. In acht jaren tijd maakte ik een heel proces mee, van twee ker-
kenraden naar één, van twee kerkgebouwen naar één, van twee predikanten naar 
één.  
 
In 2009 kreeg ik contact met een frisse beroepings-commissie uit Rijsoord, die een 
nieuwe predikant zocht. Het klikte en in de winter van 2010 verhuisde ik opnieuw naar 
een Hollands dorp, nu aan de andere kant van Rotterdam.  
 
 
Inmiddels is 2021 geworden en ben ik dus 25 jaar predikant. Om dit jubileum te vie-
ren, wil ik u als mijn huidige gemeente iets geven. Ik werk aan een klein project rond-
om de Tien Geboden die Mozes die op de Sinaï ontving. Tijdens mijn studie hield ik 
mij al bezig met deze zogenoemde Decaloog, maar ook tijdens mijn werk als predi-
kant kwamen die Tien Woorden telkens weer terug. Ik denk aan de catechisaties, aan 
gesprekskringen, tijdens de musical Mozes in 2010.  
 
Verder verzamelde ik in de loop van de tijd verschillende boeken en ander materiaal 
rondom dit thema. Uit de oogst maak ik nu een selectie van korte teksten en muziek.  
 
De fragmenten zijn straks te beluisteren als een podcast, een soort radioprogramma 
dat u eenvoudig via uw computer kunt oproepen.  
 
Over de presentatie van één en ander hoort u binnenkort meer.  
 
Met hartelijke groet,  
 
ds. Herman Offringa   

Contact met de predikant 
 
Contact met de predikant 
De mogelijkheden voor pastorale contacten nog steeds beperkt, maar de techniek kan 
ons wel een dienst bewijzen. Ik denk aan de klassieke vaste telefoon met antwoordap-
paraat, e-mail, maar er is ook de mobiele telefoon voor gesprekken, tekstberichten en 
WhatsApp. Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek bij u thuis, dan kunt u 
dat aangeven, ik maak daar ruimte voor. Om een afspraak te maken kunt u mij het 
beste bereiken op dinsdag t/m vrijdag (maandag is mijn vrije dag) tussen 8.30-9.00 
uur of 19.00-19.30 uur. Op andere momenten is het antwoordapparaat geduldig en ik 
bel u zeker terug! 
 
Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa 
Vlasstraat 24 
2988 XR  Ridderkerk 
t  (0180) 397773 
m 06 121 257 39 
e  g.h.offringa@xs4all.nl 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Opstandingskerk en Levensbron op weg naar één gemeente:  
uiterlijk september 2024 
 
Als moderamina van beide kerken samen hebben we het afgelopen seizoen al 4 keer 
vergaderd. 
We hebben de intentie om uiterlijk in september 2024 één gemeente te zijn en dan in 
één gebouw onze vieringen te houden. Alvorens we die stap zetten wordt u als ge-
meente daar natuurlijk in gekend.  
 
Het pad van het onderzoek naar de mogelijkheid om als beide kerken te kunnen sa-
mengaan hebben we inmiddels betreden, nadat we dat met u hebben gedeeld.  
Hoe doe je dat? Hoe bewandel je zo’n pad? Er zijn twee methodes: een zgn. top-down 
of bottom-up methode.  Dus van bovenaf of van onderaf. 
 
De adviseur die ons als kerken hierin begeleidt, Marius Braamse, en die al vaker met 
dit bijltje gehakt heeft, gaf ons als advies om voor de laatste optie te kiezen: 
“Ga eerst samenwerken aan de basis en in de loop van dat traject worden de contou-
ren van die nieuwe kerk steeds beter zichtbaar.” 
Dus niet eerst praten over statuten, plaatselijke regeling, geld en gebouwen, maar 
gewoon aan de slag.  Niet dat er t.z.t. niet over die zaken beslist moet worden. 
 
We hebben in het laatste overleg afgesproken, dat we met elkaar een aantal zaken 
gezamenlijk gaan organiseren: 

 
•Tijdens de zomervakantie van dit jaar houden we van 18 
juli tot en met 22 augustus gezamenlijke kerkdiensten in 
één gebouw. Om en om. Ook houden we de mogelijkheid 
open om dat vaker in het kerkseizoen te doen. 
•Als de Levensbron een beroepingscommissie aanstelt is er 
daarin ook plaats voor een commissielid uit Rijsoord. 
•De mensen die zich bezighouden met onderricht en toe-
rusting zetten vanaf september 2021 een gezamenlijk pro-
gramma op. We denken aan gesprekken over het jaarthe-
ma, groot-huisbezoeken, een gezamenlijke barbecue, zelfs 
een Romereis.  
•Het jaarlijkse dagtochtje voor de ouderen heeft al een 
gemengde samenstelling en de middagbijeenkomsten, die 
in de Levensbron gehouden worden, lenen zich daar ook 
voor. 
•Communicatie met beide gemeentes over de samenwer-
king moet eenduidig en transparant zijn. De berichtgeving 
over de voortgang van de samenwerking is hetzelfde in 
“Rijsoord aan het Woord” en de “Toekomst”. Dit artikel 
verschijnt dan ook in beide bladen. 
•Ook kunnen de beide kerkbladen de mogelijkheden voor 
één uitgave gaan onderzoeken. 
•De beide colleges van kerkrentmeesters gaan rond de ta-
fel zitten om de financiële situatie van beide gemeentes 
te bekijken. 
•De diaconie kan ook toenadering zoeken en gezamenlijke 
projecten opstarten. 
•Een gezamenlijke kerkenraadsvergadering komend sei-
zoen. 
•Uit beide kerken worden 2 meelevende kerkleden ge-
vraagd om mee te denken. Zij nemen ook deel aan de ver-
gaderingen van beide moderamina over de samenwerking. 
Op deze manier praten de beide gemeentes ook meer 
mee. 

 
 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

7 

Wij gedenken 
 
Op zaterdag 27 maart 2021 overleed  
 
         Jannigje Monteban – Brouwer 
Zij mocht de hoge leeftijd van 93 jaar bereiken.  
 
Op Goede Vrijdag 2 april hebben we afscheid van haar ge-
nomen.  
 
Voorafgaand aan de begrafenis vertelde kleinzoon Willem 
over zijn oma. Zij was in Hardinxveld-Giessendam geboren en trouwde in 1955 met Wil-
lem Monteban. Ze verhuisde toen naar Rijsoord en ging wonen in een houten huisje aan 
de Pruimendijk 130a. 
 
Twee kinderen zagen het levenslicht, de zonen Jan en Ad. Het gezin Monteban verhuis-
de later naar Pruimendijk 50, het huis waar de deur letterlijk en figuurlijk altijd open-
stond.  
 
De kinderen groeiden op en gingen zelfstandig wonen. Jannie werd schoonmoeder en 
liefdevolle oma en overgroot oma. Niks was teveel en haar gastvrijheid was spreek-
woordelijk: “Kom maar binnen, dan kunnen we samen naar buiten kijken”. En als je 
wilde gaan, zei ze: “Je hoeft nog niet weg, de middag / of avond duurt nog lang!”  
“Ga je nu al?”  
 
Vriendschap verwarmt, wist ze. Ze was dankbaar voor die vrienden om haar heen, som-
mige van haar eigen leeftijd. Het zijn de mensen die je kent en weten wie jij bent.  
 
Ze kon ook goed overweg met jongeren. In het verleden had ze zich ingezet voor de 
jeugd van de kerk, voor het clubwerk, de organisatie van het kampeerweek in de zo-
mer. Ze was daarin een belangrijke kracht geweest, al zou ze dat zelf, bescheiden als 
ze was, niet zo zeggen.  
 
De laatste jaren van haar leven was ze het liefste thuis. Ze vond het moeilijk om zich 
over te geven aan de goede zorgen van een ander, want dat zorgen deed ze liever zelf. 
Toch leerde zij ook die rust en ontspanning waarderen. Twee keer in de week ging ze 
naar de dagbesteding in de Reyerheem in Ridderkerk, en om de week naar de koffie-
inloop in de Fontein in Rijsoord, voor een spelletje en aansluitend het lunchcafé.  
 
Vorig jaar september verhuisde ze naar de Reyerheem. Na een kort ziekbed overleed 
zij in het ziekenhuis.  
 
Bij haar begrafenis lazen we Psalm 121, een lied voor onderweg. Zonder de Heer kun-
nen wij niet verder, wist zij. Hij gaat met ons mee, over grenzen heen, ook over de 
grens van leven en dood. Dat was haar geloof, het geloof in de Heer die gestorven is en 
leeft. In dat geloof hebben we afscheid van haar genomen. Met groot verdriet, maar 
vervuld van de vele herinneringen aan haar lange leven. Wij bidden om Gods troosten-
de nabijheid voor Jan en Ad, voor de naaste familie en vrienden. De nagedachtenis aan 
Jannie Monteban zij hen en zij ons tot zegen.  

ds. G.H. Offringa 

 
We kiezen op deze manier voor een dynamische routekaart op weg naar één kerk. Zo kun-
nen we de krachten bundelen, elkaars kwaliteiten benutten en naar elkaar toegroeien. 
Beide kerken hebben te maken met vergrijzing en afname van het ledenaantal. Gelukkig 
zijn er in onze kerken genoeg actieve leden die van deze nood een deugd kunnen maken 
met het perspectief op een actieve, betrokken, enthousiaste en meelevende kerkgemeen-
schap, waar mensen zich thuis voelen om het geloof in Jezus Christus te vieren, te bele-
ven en uit te dragen. 
Als u vragen hebt, suggesties of opmerkingen over de samenwerking dan kunt ons benade-
ren. 
 
Ellie Lagendijk, emlagendijk@kpnplanet.nl, tel. 0623058298 
Jan Huisman, jhuisman3@chello.nl, tel. 0653803480 

about:blank
about:blank
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Kerkelijke stand 
 
Op 27 maart jl. is overleden 
 
mw. Jannigje Monteban-Brouwer  
 
op de leeftijd van 93 jaar, 
laatstelijk wonende in Reijerheem. 
  

֍֍֍֍ 
 

Overgeschreven naar de GK van 
Bunschoten—Spakenburg 
 

mw. Ali van Nes 
 

voorheen wonend Erasmuslaan, Ridderkerk 
 

Kerkelijk Bureau 
 
Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:  
 
H. D.W. Alblas 
Mauritshoek 22 
2988 EA Ridderkerk 
tel.: 0180 423566 
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl 
 
Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 
verhuizing graag een bericht in verband 
met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen  

MEI 
 
3 mei 1940 
De heer D.S. van der Burg 
Rijksstraatweg 223 
2988 BE  Rijsoord 
 
4 mei 1940 
De heer C. Bakker 
Rijksstraatweg 233 
2988 BE  Rijsoord 
 
23 mei 1940 
Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje 
Mauritsweg 22 
2988 AK  Rijsoord 
 
25 mei 1936 
Mevrouw A.Klootwijk - Stolk 
Boksdoornstraat 2 (K-317) 
2982 BC  Ridderkerk 
 
28 mei 1937 
Mevrouw R. van Gameren-Huizer 
Oranjestraat 2a 
2991 CL Barendrecht 

 
 

 
 

 

Verhuisd:   
 
Ali van Nes 
 
 
Haar nieuwe adres is: 
 
Westdijk 36 BG 20 
3752 AE Bunschoten Spakenburg 
 

Met ingang van 19 april is het nieuwe adres 
van Roxanne Elshout 
 
 
 
 
 
Frans Halsstraat 34 
2981 CD Ridderkerk 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
MEI 
 
 
 
 
zaterdag 1 mei  Psalm 136 Eeuwig duurt zijn trouw 

zondag 2 mei Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 

maandag 3 mei Ezechiël 37:15-28 Het goede hout 

dinsdag 4 mei Dodenherdenking Psalm 116 -Banden van de dood 

woensdag 5 mei Bevrijdingsdag Ezechiël 38:1-13-Waarschuwing 

donderdag 6 mei Ezechiël 38:14-23 Overdonderend 

vrijdag 7 mei Ezechiël 39:1-16 Ontwapening 

zaterdag 8 mei Ezechiël 39:17-29 Ommekeer 

zondag 9 mei Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua 

maandag 10 mei Jozua 24:1-13 Geschiedenisles 

dinsdag 11 mei Jozua 24:14-28 Maak een keuze 

woensdag 12 mei Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven 

donderdag 13 mei Hemelvaart 1 Johannes 4:1-10- Echt of vals? 

vrijdag 14 mei 1 Johannes 4:11-21 God is liefde 

zaterdag 15 mei 1 Johannes 5:1-12 Liefde overwint 

zondag 16 mei 1 Johannes 5:13-21 Getuigen en vertrouwen 

maandag 17 mei Ezechiël 40:1-16 Vergezicht 

dinsdag 18 mei Ezechiël 40:17-37 Meetsysteem 

woensdag 19 mei Ezechiël 40:38-47 Ruimtelijke ordening 

donderdag 20 mei Ezechiël 40:48–41:15a Ruim bemeten 

vrijdag 21 mei Ezechiël 41:15b-26 Ellenlang 

zaterdag 22 mei Psalm 104:1-18 Kennis der natuur 

zondag 23 mei Pinksteren Psalm 104:19-35 Kennis van God 

maandag 24 mei Deuteronomium 4:44–5:5 Onderwijs van Mozes 

dinsdag 25 mei Deuteronomium 5:6-21 Herhaling van de wet 

woensdag 26 mei Deuteronomium 5:22-27 Reactie 

donderdag 27 mei Deuteronomium 5:28–6:3 Hou je aan de regels 

vrijdag 28 mei Deuteronomium 6:4-12 Doorgeven 

zaterdag 29 mei Deuteronomium 6:13-25 In 't verleden ligt het heden 

zondag 30 mei Trinitatis Johannes 3:1-13Leraar of leerling 

maandag 31 mei Johannes 3:14-21 Licht en donker 
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De leegte en gemis zijn achtergebleven na het overlijden van: 
 

(Schoon)moeder, oma, overgrootoma 
 

Jannie Monteban—Brouwer 
 

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen bedanken. 
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld. 
 
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes en één luisterend oor.  
 
Fam. Monteban 

 
Bedankt!!! 
 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle telefoontjes en kaarten die ik mocht ont-
vangen voor mijn verjaardag!! Het heeft me goed gedaan! 
 
Hartelijke groeten, 
Nel van Duyn 

 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes voor  
mijn 75 jarige verjaardag 
 
Hartelijk dank 
Henk van der Starre 

Hartelijk dank! 
 
Ik wil u allen hartelijk danken voor de vele kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvan-
gen voor mijn verjaardag. 
Het was hartverwarmend!! 
 
Hartelijke groeten 
Adrie Kanters 
 

 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten en lieve telefoontjes. Het 
was hartverwarmend.  Ondanks de Corona een fijne verjaardag gehad. 
 
Riet van der Linden. 

 
Lieve mensen, 
 
Ondanks dat mijn verjaardag, 12 april, op mijn verzoek niet in de analen van Rijsoord aan 
‘t Woord voorkomt, ben ik overweldigd door telefoontjes, bloemen en aandacht ervoor!! 
 
Allemaal hartelijk bedankt! 
 
Jullie 88 jarige 
 
Gonnie Noordermeer– Nunnikhoven 
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Lintjesregen 2021  
 
Op maandagmorgen 26 april exact om 10.00 uur ‘s morgens 
werden twee bekenden van onze gemeente verrast met een 
brief van onze Burgemeester. Deze brief bevatte een uitnodi-
ging om op het Gemeentehuis te verschijnen.  
 
Bas Sintemaartensdijk werd op maandag om kwart voor 
twaalf verwacht om daar een Koninklijke Onderscheiding te 
ontvangen. Bas werd Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 
Dat deze onderscheiding zeer verdiend is, bent u het allen vast 
mee eens.   
Al vanaf 1989! heeft Bas zich ononderbroken ingezet voor onze 
kerk.  
Zo is Bas al vanaf 1989 Penningmeester van onze Kerk, een taak 
die hij nog steeds vervult. Hij was voorzitter van de Diaconie, 
Ouderling, Lid van de liturgiecommissie, Bijdrageadministra-
teur… 

Verder regelt Bas heel veel binnen de gemeente, zoals: 
Publicatie in Rijsoord aan’t Woord, Herdenkingskaarsen, Gastheerschap bij concer-
ten, Financiën van de bazaar, Chauffeur van Gemeenteleden, Input Jaarboekje, 
Controle jaarrekening andere kerken, Collectebonnen enz.enz.  
 
Buiten het werk voor de kerk is Bas ook op andere terreinen zeer actief. Reden voor 
de Koning om hem deze Koninklijke Onderscheiding te verlenen! 
 

Op dinsdag 27 april om kwart over twaalf werd Rag Donker op het gemeentehuis 
verwacht om ook een Koninklijke Onderscheiding opgespeld te krijgen. Ook hij werd 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Voor velen van U is Rag Donker een bekende verschijning. Zo is hij al vele jaren ac-
tief in het Eetcafé, staat achter de bar bij de 30+ soos, helpt altijd bij het opzetten 
van de tent van de Bazaar. Verder was hij 30 jaar actief bij het organiseren van 
hulp-reizen naar Polen. U heeft daar enkele jaren geleden alles over kunnen lezen. 
Verder was hij betrokken bij het plaatsen van de Struikelstenen in de Damstraat. Hij 
fietste de Alpe d’Huzes, ging mee als verzorger tijdens een fietstocht voor Malawi 
van Barcelona naar Rotterdam, is vrijwilliger in de Oudheidskamer…. 
 
Beide heren zijn maatschappelijk, binnen en buiten onze kerk, zeer actief en heb-
ben het ‘lintje’ meer dan verdiend. Langs deze weg willen we hen van harte felici-
teren! 
 
Wilt u hen ook door middel van een kaartje ge-
lukwensen? Dan kan! 
Neemt u even contact op met Ellie Lagendijk en 
u krijgt het adres.  
 
Om privacy redenen kunnen we dat hier niet ver-
melden, maar één telefoontje en u kunt een fe-
licitatiekaartje sturen! 
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Bazaar  
 
In 1985 was Gerard Lodder de man die met het idee kwam om een bazaar te organise-
ren.  
 
Met een heel stel anderen enthousiastelingen werden er plannen gesmeed en was de 
eerste bazaar een feit. Het was een geweldig succes. Om de 2 jaar werd er een bazaar 
gehouden en later werd dit zelfs elk jaar. De opbrengst werd altijd gedeeld, de helft 
voor een goed doel en de andere helft voor de kerk. En de opbrengst was telkens weer 
een positieve verrassing. 
 
Heel veel goede doelen konden blij gemaakt worden met een leuk bedrag. 
En dit was natuurlijk ook te danken aan al die vrijwilligers die zich elke keer weer be-
langeloos inzetten om alles te doen slagen. 
 
Door de opkomst van Marktplaats en de Kringloopwinkels zagen we op een gegeven 
moment minder spullen onze kant op komen. Ook begonnen de bezoekers aantallen af 
te nemen en daardoor ook de opbrengsten. Maar de laatste bazaar (2019) had nog al-
tijd een mooi resultaat met € 8.000,00.  
 
Het bericht dat we onze vertrouwde opslag kwijt zouden raken was wel even een din-
getje waar we van schrokken. Gelukkig hoorden we van Ria Bode dat we tijdelijk de 
loods van de Dhr. Plaisier mochten gebruiken. 
 
Nieuwe plannen werden gesmeed, geen tent meer achter de kerk, maar een gedeelte 
van de kerk, de fontein en het plein voor de kerk werden gebruikt. Ook een apart te 
houden boekenmarkt werd bedacht. 
 
Helaas is het er door de Corona crisis niet van gekomen om te ervaren wat dit zou be-
tekenen voor  het aantal bezoekers en de opbrengst. 
 
Het idee van een schuurverkoop werd ons ingefluisterd en met Ria Bode, Bas Sinte-
maartensdijk en een aantal leden van de bazaarcommissie werd de loods omgetoverd 
tot een echt winkeltje.  
 
Een aantal keer konden we een schuurverkoop houden, maar we moesten de plannen 
ook een aantal keer uitstellen. Achter de schermen bleven de verkopen door Ria 
(specialist fietsverkoop) en Bas (marktplaats) doorgaan, en zo loopt het bedrag nog op 
tot een mooi resultaat (tot nu toe € 6.200,00). 
 
En zoals u weet is de helft voor de kerk en de andere helft voor het project van Rick 
en Niels. Ook hun reis is uitgesteld naar 2022, maar we zullen hun deel goed voor Rick 
en Niels bewaren.  
 
Misschien lukt het nog om de schuurverkoop weer te houden want de loods hebben we 
nog een paar maanden. Maar dan moet hij toch echt leeg en hebben we geen opslag-
ruimte meer! 
 
Voor de Corona crisis hadden een aantal leden van de commissie al aangegeven er 
mee te gaan stoppen. Na overleg in de bazaarcommissie is besloten om te stoppen 
met het organiseren van de jaarlijkse bazaar.  
 
Als bazaarcommissie willen we iedereen die zich altijd heeft ingezet om de jaarlijkse 
bazaar tot een feest te maken dan ook heel hartelijk bedanken voor hun geweldige 
inzet. 
 
Dick Alblas 
Voorzitter 
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Kleine actie, Groot succes! 
 
De 40-dagentijd stond dit jaar in het teken 
van de werken van barmhartigheid. Een van 
de werken is “De naakten kleden”.  
 
Om dit in praktijk te brengen kon er 27 
maart j.l. kleding ingeleverd worden in de 
kerk de Levensbron aan de Jan Luijken-
straat. Niet zomaar kleding maar één kle-
dingstuk waaraan men erg gehecht was.  
 
Het was heel goed om te zien dat  iedereen 
zijn of haar kledingstuk, vaak met zorg in-
gepakt kwam brengen: Een fijne sfeer om even elkaar kort te zien, de huidige maatre-
gelen in acht nemend. En ook een bewustwordingsproces. Goed te merken dat er om-
gezien wordt naar de medemens, juist in deze tijd.  
 
Ook in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer was er ingezameld. Het resultaat mocht 
er zijn. Alle kleding is gebracht naar de Kledingbank in Ridderkerk.  Mede namens de 
Kledingbank heel hartelijk dank.  
Gemma van Laecke en Rita Stok,  

medewerkers projectgroep 40-dagenkalender van gezamenlijke Ridderkerkse kerken 

 
Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 20 maart 2021 t/m 23 april 2021) 
 
Via de Rabobank voor de kerk €  250,00 
Via de Rabobank voor de kerk €  100,00 
Via de Rabobank voor de kerk €  50,00 
Via de Rabobank voor de kerk €  50,00 
Via de Rabobank voor de voedselbank €  50,00 
Via collectebonnen voor de voedselbank €  5,00 
Via collectebonnen voor de diaconie €  10,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes april €  30,00 
Via mw. W.C. Barnard-Lieve voor de kerk €  25,00 
Via mw. W.C. Barnard-Lieve voor de kerk €  10,00 
Via mw. E.M. Lagendijk voor de bloemen €  20,00 
Via dhr. R. Visser voor de bloemen €  10,00 
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse voor de kerk €  10,00 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Product vd maand Mei 
 
In mei kunt u wederom goederen inleve-
ren.  
Maandag 17 en dinsdag 18 mei kunt u 
het product inleveren bij Lieneke Kloot-
wijk. Dit kan vanaf 15.00h.  
Deze keer is het product van de maand 
Rijst & Pasta.  
 
Mvg, 
De diaconie 
 

 

Opbrengst Collectes 
 
In de maand maart is er via de bank en ingeleverde collectebonnen totaal  € 470,00 
ontvangen voor ‘gemiste collectes’. Dit bedrag is verdeeld over de 4 zondagen en daarna  
zijn de verdeelsleutels toegepast.  
 
Ook zijn er bedragen ontvangen voor collectes op specifieke zondagen: € 595,00 voor de 
bidstondcollecte en voor andere collectes € 80,00. 
 
Dit alles resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
07-03-2021 Diaconie € 63,75 
 Onderhoud gebouwen € 45,90  
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 17,85 
 
14-03-2021 Biddagcollecte Kerk € 356,25 
 Biddagcollecte Diaconie € 356,25 
 
21-03-2021 Kerk in Actie 40dagentijdcollecte € 88,75 
 Onderhoud gebouwen € 63,90 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 24,85 
 
28-03-2021 Kerk € 63,75 
 Onderhoud gebouwen € 45,90 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 17,85 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Collecte zondag 2 mei 2021 – bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk 
 
Kerk als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien 
dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge ge-
zinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ont-
wikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materia-
len voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek 
is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en 
talenten impact hebben. Deze collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
PKN-Collecterooster / Bas Sintemaartensdijk 
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Gemiste collectes en collectebonnen 
 
Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken: 
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijs-
oord, onder vermelding van “gemiste collectes”. 
 
Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de 
collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 
CJ Ridderkerk), met vermelding van “bestemd voor gemiste collectes”. 
 
Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvan-
gen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen/diensten in die betreffende 
maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 – 14 toegepast. 
 
Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk,  collec-
te onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeel-
sleutel niet toegepast! 
 
Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften 
diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..  
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
 

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 on-
dertekend.  
U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester. 
  
Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verze-
kerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie 
voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting on-
geacht 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 beëin-
digd.  
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Be-
ogende 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 kerkrent-
meesters is u graag van dienst. 
 

Zonder de Heilige Geest kun je niets doen 

 

dan ben je als een schip zonder wind  

 

– onbruikbaar –  
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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 2021”,   
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand mei zal 
plaatsvinden op 28 mei 2021. 
 
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 
 

Deurcollecte in de maand mei  – voor de zendingscollecte van Kerk in Actie 
 
Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen men-
sen nauwelijks.  
 
De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ou-
ders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken 
een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor 
alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: 
hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!  
 
“Pinksteren: het feest van de Geest. Daarom wordt er gecollecteerd voor een project 
dat bijbellezen stimuleert.” Doet u mee? 
  
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
 
 
 

 
 
Stand per 23 april 2021: 
 
Door 139 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 68.871,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 48 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 2021” (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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Afscheid 
 
 
Lieve goede mensen, 
 
Nu moet ik toch een afscheidsbrief schrijven aan u.  
En wat kost het me moeite.  
 
Een knoop is doorgehakt. 
In Ridderkerk blijven wonen, in Bunschoten Spakenburg 
gaan verblijven op Park Wijdland of beide huizen aan-
houden. Het is Spakenburg geworden. 
Binnen een week was mijn huis aan de Erasmuslaan verkocht. 
 
Het leegruimen van zowel het woon- als het praktijk gedeelte kon beginnen. Bijna alle 
spullen moesten een nieuwe bestemming krijgen. Het huisje op het park is immers al in-
gericht. 
 
Met het alles door je handen laten gaan ben je ook zomaar bezig met het afscheid nemen 
van je geboortedorp Rijsoord en dan dus ook van je kerk. Afscheid nemen van de kerk die 
mij zo heel veel gegeven heeft. 
Door de corona maatregelen was persoonlijk afscheid nemen niet mogelijk. Onwerkelijk 
om stilletjes weg uit de Opstandingskerk. 
Ik zit nu al een hele poos naar mijn blaadje te kijken. Want ja, hoe verwoord je wat het 
geloof voor mij betekent. 
Hoe vertel ik dat het belangrijk was voor me dat er kerkmensen waren die ieder op hun 
eigen manier mij iets van God lieten zien. 
 
Vertel ik van Ds. Knauff die 5 dagen na mijn geboorte mij doopte en in zijn dankgebed zei 
dat ze het geloof mag hebben zoals haar oma naar wie ze vernoemd is?  
Vertel ik van onze Greet (Lodder), juf van de meisjesclub "De Zonnestraaltjes" ? Van de 
jaren catechisatie? Van het belijdenis doen bij Ds. Mak? Van de eerste keer wijkouderling 
zijn? Weet je nog Ton (Versteeg) hoe (te?) jong we waren? In september werden we 28 
jaar.  
 
Vertel ik van de vele periodes pastoraal medewerkster zijn te beginnen bij het proef 
wijkteam? Van de doeners in de bazaarcommissie? Van de kringen met Ds. Arend van de 
Beld en met Ds. Dick ter Horst? Van de wekelijkse gebedskring? De gesprekken en wande-
lingen met onze Ds. Herman Offringa? Van het meeleven tijdens mijn ziek zijn? Van het 
mooie feest in de kerk toen ik 55 jaar mocht worden? Van al die keren  van het voordra-
gen van een gedicht al dan niet begeleid door Jacob op het orgel? En vooral van het war-
me bad, het me zo welkom voelen, als ik weer eens in Rijsoord naar de kerk ging?  
 
Met een verstilde glimlach borrelt er dankbaarheid in me op. Wat zou ik veel namen kun-
nen noemen. 
Het opwekkingslied "Wees stil en weet dat Ik ben uw God" komt in mijn gedachten.  
  
Dank je wel lieve goede mensen voor wie jullie zijn en wat jullie misschien zonder te we-
ten voor mij betekend hebben. 
 
De verbondenheid en de liefde voor de kerk van Rijsoord zal blijven. 
 
Hartelijke groeten uit Spakenburg. 
 
Ali van Nes 
 
 

‘Wees stil en weet dat Ik ben uw God’  
gezongen door Elise Mannah 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=90brkofdjNA 
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College van Diakenen 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 
Postbus 2033 
2980 CA Ridderkerk. 
 
 
        Aan de Gemeente van de  
        Gereformeerde Kerk te Rijsoord. 
 
 
 
Jaarrekening 2020. 
  
Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het jaar 2020 te presenteren. 
  
Het jaar 2020. Een bijzonder jaar door de uitbraak van het corona virus. Heftig voor 
de mensen die er door besmet zijn geraakt en zeer heftig voor diegenen die geen kans 
hadden om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van hun geliefden. Dit raakt ons al-
len zeer en vooral als je machteloos moet toekijken naar wat er in de wereld gebeurt 
en in je directe omgeving. 
  
Tegen deze achtergrond moeten we ons echter toch bezig houden met de cijfers over 
het jaar 2020. We zijn dankbaar dat we, mede doordat we een bestemmingsfonds 
hebben om aan te spreken, vele instanties die door de pandemie geraakt werden in 
een terugloop van giften hebben kunnen ondersteunen. Deze instanties hebben we 
kunnen steunen met een totaal bedrag van € 17.500,00. 
  
Ondanks het teruglopen van de collectegelden, doordat er bijna geen fysieke kerk-
diensten mogelijk waren in 2020, hebben we toch zoveel mogelijk aan onze plicht vol-
daan door daar waar nodig was ondersteuning te geven. Dit alles resulteert echter in 
een groter negatief saldo in de jaarrekening. Bij de begroting over 2020 hadden we 
een gecalculeerd negatief saldo van € 755,00 terwijl de werkelijke cijfers nu een ne-
gatief saldo van € 1.494,00 te zien geeft. 
  
Gelukkig zijn we als CvD niet armlastig en kunnen dit negatieve saldo dragen. 
We zijn benieuwd of we, met het oog op de vaccinaties, in jaar 2021 weer gedeelte-
lijk kunnen terugkeren naar een 'normale' toestand en elkaar weer kunnen ontmoeten 
in de zondagse diensten. 
  
De cijfers die in Rijsoord aan ’t Woord worden gepubliceerd zijn slechts een beknopt 
overzicht.  
  
De volledige jaarrekening 2020 zal ter inzage liggen voor alle gemeenteleden geduren-
de 5 dagen op het kantoor van de penningmeester van de diaconie aan de Rijksstraat-
weg 46 a + b te Rijsoord. 
  
Indien u de jaarrekening wilt inzien dan graag contact opnemen met de penningmees-
ter via telefoonnummer 0180-422595. De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week 
van 10 t/m 14 mei 2021. 
  
Met vriendelijke groet 
  
Kees Alblas 
Penningmeester CvD. 
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Balans en Algemene gegevens 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

21 

Een einde aan heel veel jaren Bazaar… 

Elders in deze editie van Rijsoord aan’t Woord heeft u kunnen lezen dat door diverse 
omstandigheden de huidige bazaarcommissie geen andere weg zag dan te stoppen met 
het organiseren van de jaarlijkse Bazaar.  

Wat hebben we genoten in al die afgelopen jaren!! Wat heeft de bazaarcommissie 
zich altijd ingezet om ons een gezellig weekend te bezorgen.  

In de week voorafgaand aan de bazaar kwam er een hele groep sterke mannen samen 
om de immens grote tent op te bouwen. Op donderdag werden dan alle spullen uit de 
opslag naar de tent gebracht en door vaardige handen gesorteerd. Alle kramen werden 
gezellig ingericht om de vele toegestroomde kopers te verleiden zoveel mogelijk spul-
len te kopen.  

Buiten op het plein stonden allerlei kramen met antiek en electra, voor de ingang van 
de tent de kraam met de ‘hamburger-bakkers’. Binnen de gezellige bar….in de hoek 
stond de kraam met de Kaapse Viooltjes en Chrysanten… in de andere hoek het Rad 
van Fortuin met de tafel met alle prijzen…. en daar tussen kramen met stoffen en 
prullaria, spelletjes, groenten en fruit, de grabbelton ...Wat was het altijd gezellig!!  

In de keuken zat de ‘afdeling financiën’ om al het verdiende geld in ontvangst te ne-
men…  

Het hele jaar door werden door diverse mensen spullen verkocht op Marktplaats, fiet-
sen stonden te koop langs de Rijksstraatweg….  

Ik noem met opzet geen namen, want het zijn er zéér velen die zich op een geweldige 
manier hebben ingezet om het jaarlijkse Evenement iedere keer weer tot een succes 
te maken!  

Daar is nu om zeer begrijpelijke redenen een eind 
aan gekomen.  

Namens de kerkenraad, maar zeker ook namens alle 
gemeenteleden, wil ik iedereen van harte bedanken 
voor al die mooie jaren!!!! Jullie hebben het gewel-
dig gedaan!! 

 

Ellie Lagendijk 

 

Giften Diaconie 
 
Via Mevr. L. Klootwijk-Alblas voor de Diaconie (collectebonnen) € 10,00 
Via Mevr. L. Klootwijk-Alblas product vd maand (collectebonnen) € 10,00 
Via Mevr. L. Klootwijk-Alblas voor de Diaconie € 25,00 
Via Mevr. L. Klootwijk-Alblas voor project Oeganda € 25,00 
Via Dhr. C.J. op den Brouw voor de paasattentie € 5,00 
Via Dhr. C.J. op den Brouw voor de Diaconie € 10,00 
Via Mevr. W.C. Barnard-Lieve voor de paasattentie € 10,00 
Via Mevr. W.C. Barnard-Lieve voor de Diaconie € 25,00 
Via Mevr. W.C. Barnard-Lieve voor de Diaconie € 10,00 
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef voor de paasattentie € 10,00 
Via Mevr. N.H.S. v. Gameren-v.d. Burg voor de paasattentie € 10,00 
Via Mevr. N.H.S. v. Gameren-v.d. Burg voor de paasattentie € 10,00 
Via Rabobank voor de voedselbank € 15,00 
  
Hartelijk dank voor uw giften. 
Kees Alblas 
Penningmeester C.v.D. 
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Schuurverkoop 1 mei!!  
 
 
De winkels mogen vanaf 28 april weer open, zij het met wat beperkingen, maar voor 
ons een reden om ons winkeltje ook weer open te doen. 
 
Er is nog genoeg te koop dus komt u gerust is even rond neuzen. 
Wie weet ziet u wat leuks of iets handigs. 
Misschien wel net dat boek waar van u denkt dat is interessant om eens te lezen 
 
We starten de schuurverkoop dus weer op en u bent welkom van 10.00 tot 15.00 uur 
We volgen natuurlijk wel de corona maatregelen, dus handen desinfecteren, mond-
kapje op en 1,5 meter afstand. 
En als we nog niet uitverkocht zijn, gaan we misschien de volgende week wel weer 
open. 
Houd u daarom de borden op de Rijksstraatweg in de gaten. 
 
Wie weet tot ziens!!  
 
De Bazaarcommissie 
 

Pinksteren 
 
Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 
de nederdaling van de Geest. 
 
Wat vlammen en geruis van wind, 
een taal, die nieuwe woorden vindt. 
 
Nu dalen er geen eng’len neer, 
ver lijkt de opgestane Heer. 
 
Er is een wonder voor ons oog: 
uit sintels rijst een vlam omhoog. 
 
Er is een wonder voor ons oor: 
Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 
 
Wie Hem verried getuigt van Hem, 
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 
 
Het is een vreemd, onzegbaar feest: 
de woord-geboorte van de Geest. 
En in de Geest daalt onze Heer 
voor eeuwig in ons midden neer! 
  
Nel Benschop (1918-2005) 


