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Van de redactie 
Voor u ligt de zomereditie van Rijsoord aan ‘t Woord. Op 21 juni is officieel de zo-
mer ingetreden. Dat was de afgelopen tijd heel goed te merken aan de extreem ho-
ge temperaturen, voor de één een verademing na alle kou en regen, maar voor hen 
die niet mobiel zijn en aan huis gebonden zijn was het vast niet gemakkelijk. 
De overheidsmaatregelen met betrekking tot het Covid virus worden gelukkig ook 
steeds soepeler waardoor we weer kerkdiensten kunnen houden met alle gemeente-
leden die dat wensen. Hopelijk kan er binnenkort ook weer naar hartenlust gezon-
gen worden, iets wat door velen wordt gemist. We houden u uiteraard via de afkon-
digingen en de website op de hoogte van de ontwikkelingen.  
We hopen dat het mogelijk is om in september al het gemeentewerk weer op te 
starten, de voorbereidingen voor een startzondag gaan binnenkort beginnen. 
Wat zou het fijn zijn als we alle nare maatregelen achter ons kunnen laten en weer 
volop gemeente kunnen zijn!  
U kunt op pag.13 lezen dat vanaf 1 juli de inloopochtenden weer beginnen met het 
vaste team gastvrouwen. Dit vervangt de wekelijkse ontmoetingen op donderdag-
ochtend die door Marry de Koning georganiseerd werden.   
In het kerkenraadsverslag kunt u lezen dat bijna alle vacatures weer vervuld zijn, 
mede doordat velen hun termijn hebben verlengd. Er is nog wel een vacature voor 
een wijkouderling en een diaken. Het is spijtig dat we nie-
mand bereid hebben kunnen vinden deze plaatsen te vul-
len. Met elkaar dragen we immers de kerk.  
Degenen die deze zomer op vakantie gaan wens ik een fij-
ne tijd, maar ook met een spannend boek in de achtertuin, 
in het zonnetje, is het goed toeven!  
 
Fijne zomertijd!!! 
Een hartelijke groet! 
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% 

Vanaf 23 mei jl. worden diensten met gemeenteleden gehouden, iedereen is welkom. 

Opgave is nog wel nodig. 

 

Zondag 4 juli 2021 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Harry Heystek 

Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 11 juli 2021 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag  18 juli 2021—Gezamenlijke dienst met PG De Levensbron 

Dienst wordt gehouden in de Opstandingskerk 

09.30 uur : Ds. G. Kwakkel, Biddinghuizen 

Koster : Henk van Mastrigt 

Organist : Jacob van Nes 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 25 juli 2021—Gezamenlijke dienst met PG De Levensbron 

Dienst wordt gehouden in de Levensbron 

09.30 uur : Ds. M. Braamse, Alkmaar 

Koster : Joke/Aad Andeweg  

Lector : Margit Kleiker 

Organist : Arie de Korte 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Speciale bestemming kerk 

  

 

Zondag 1 augustus 2021—Gezamenlijke dienst met PG De Levensbron 

Dienst wordt gehouden in de Opstandingskerk 

09.30 uur : Ds. R.P. van der Plicht, Moordrecht 

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 
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Aanmelden diensten: 
 
Voor de diensten in De Levensbron kunt u zich melden bij:  
Toos Smit tel.06-29516331 of toos.smit30@gmail.com of bij 
Rita Stok tel. 06-53750608 of rita.stok@gmail.com 
 
Voor diensten in de Opstandingskerk kunt u zich melden bij: 
aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl of bij Fam. de Koning 0180-490146  
 
 
 

Zondag 8 augustus 2021—Gezamenlijke dienst met PG De Levensbron 

Dienst wordt gehouden in de Levensbron 

09.30 uur : Ds. A.M. Los, Oosterhout 

Koster : Teun Rijsdijk 

Lector : Edo van Laecke 

Organist : Arie de Korte 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Diaconie 

     

Zondag 15 augustus 2021—Gezamenlijke dienst met PG De Levensbron 

Dienst wordt gehouden in de Opstandingskerk 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van Mastrigt 

Organist : Jacob van Nes 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

Zondag 22 augustus 2021—Gezamenlijke dienst met PG De Levensbron 

Dienst wordt gehouden in de Levensbron 

09.30 uur : Mw. R. Keijzer—Meeuwse, Voorburg 

Koster : Bert Vlasblom 

Lector : Pauly Lodder 

Organist : Arie de Korte 

Collecte : 1e  Kerk 

    2e  Onderhoud Kerkgebouw 

     

Zondag 29 augustus 2021—Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk 

 

 

 

mailto:toos.smit30@gmail.com
mailto:rita.stok@gmail.com
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Bij het 25-jarig ambtsjubileum ds. Offringa 
 
Eind vorige maand was ik 25 jaar predikant. In 1996 begonnen in de Gereformeerde 
Kerk van Schipluiden, toen naar Protestantse Gemeente i.o. te Goor, en nu alweer 
ruim 11 jaren hier in Opstandingskerk te Rijsoord. 25 Jaar in het wondere ambt van 
predikant, dat is een hele tijd. De mogelijkheden om dit jubileum te vieren helaas be-
perkt, maar het maakt mensen ook creatief.   
 
Na de morgendienst op zondag 23 mei sprak de voorzitter van de kerkenraad enkele 
goed gekozen woorden. Ook had zij namens u allen ook een passend geschenk voor 
mij. Afsluitend sprak Ali van Nes een liefdevol gedeclameerde zegenbede onder bege-
leiding van haar broer Jacob op het orgel. De mooie liturgische schikking van Pinkste-
ren mocht mee naar de pastorie aan de Vlasstraat. Het bleek de opmaat voor een heel 
bijzondere week.  
 
Bijna elke dag kreeg ik wel kaarten met felicitaties van gemeenteleden, van andere 
kerken(raden) en collega’s. Ook was er een mooie brief van de landelijke kerk, de 
PKN.  
 
Op woensdag 26 mei was dan de daadwerkelijke jubileum-dag en het was fijn dat ik 
thuis kon zijn om bloemen of andere attenties aan te nemen. Voor de avond was er al 
een kerkenraadsvergadering gepland. Er was iets lekkers bij de koffie en nadien een 
glaasje wijn.  
 
Alles overziend is dit jubileum voor mij onvergetelijk geworden, wáárd om bij stil te 
staan. Een verjaardag vieren is mooi – in januari werd ik 60 jaar. Ook onze trouwdag 
in oktober 2018 staat me nog helder voor de geest – de kerk vol familie en vrienden en 
belangstellenden.  
 
Met dit jubileum nu voel ik me heel persoonlijk een beetje opgetild, een gezegend 
mens, dankbaar dan ook voor alle goede dingen waarin de Heer ons delen doet. 

 
ds. Herman Offringa 

 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

uit: Opwekking 710 
 
 

Pastoraat 
 
Allereerst een hartelijke gelukwens aan de jongeren in onze gemeente die geslaagd zijn 
voor hun examen! Wat fijn dat aan een bijzondere schoolperiode een einde mocht komen 
en een nieuwe spannende toekomst wacht!! 
 
Enkele gemeenteleden hebben te kampen met ziekte, waarvoor zelfs een ziekenhuisop-
name nodig was. Een spoedig herstel toegewenst! 
Onze gedachten zijn ook bij allen die door verdriet of pijn belemmerd worden in hun da-
gelijkse bezigheden, heel veel sterkte! We hopen dat u zich gesteund mag weten door 
onze Hemelse Vader en omringd mag voelen door ons allen.  
 
Mevr. Tamerius mocht na een verblijf van enkele dagen in Ikazia weer thuis komen.  
 
Namens de kerkenraad wens ik u allen een fijne vakantie! 
 
Ellie Lagendijk 
 
 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

5 

 

Deurcollecte in de maand juli –  
voor de zendingscollecte van Kerk in Actie 
 
Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof 
 
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt be-
schouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op 
je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool 
die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe 
je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zes-
duizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren. Deze col-
lecte wordt van harte aanbevolen. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
 

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. 
 
Van 31 mei tot 27 juni zijn we met vakantie. Voor pastorale zaken kunt u bellen 
met onze wijkouderling Marry de Koning.  
 
 
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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Opbrengst Collectes 
 
In de maand mei is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde col-
lectebonnen totaal  € 970,75 ontvangen.  
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
02-05-2021 Jeugdwerk Protestantse Kerk € 41,25 
 Onderhoud gebouwen € 29,70 
 Eigen jeugdwerk € 11,55 
 
09-05-2021 Kerk in Actie Noodhulp € 41,25 
 Onderhoud gebouwen € 29,70 
 Eigen jeugdwerk  € 11,55 
 
16-05-2021 Diaconie € 41,25 
 Onderhoud gebouwen € 29,70 
 Eigen jeugdwerk € 11,55 
 
23-05-2021 Kerk € 178,80 
 Onderhoud gebouwen € 128,74 
 Eigen jeugdwerk €   50,06 
 
30-05-2021 Diaconie (avondmaalscollecte) € 182,83 
 Onderhoud gebouwen € 131,63 
 Eigen jeugdwerk €   51,19  
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

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 juli zal 
plaatsvinden op 28 juli 2021 en van de maand augustus op 27 augustus 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 

Verantwoording ontvangen giften door het  
College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 21 mei 2021 t/m 18 juni 2021) 
 
Via mw. M.J. Bode-Blaak voor de bazaar € 20,00 
Via mw. M. de Koning-Nugteren voor RATW € 15,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes juni € 20,00 
Via de Rabobank voor de kerk € 50,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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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 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! 
 
Collectebonnen kunt u ook 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 
 

 

 
 
Stand per 18 juni 2021: 
 
Door 141 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 69.421,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 46 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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Verjaardagen  
 
JULI 
                             
7 juli 1942 
De heer C. IJsselstein 
Mauritsstraat 4 
2988 EE  Rijsoord 
 
7 juli 1942 
De heer J. IJsselstein 
Vlasstraat 13 
2988 XR  Rijsoord 
 
8 juli 1945 
Mevrouw S. van der Starre-de Jong 
Lohmanpark 81 
2982 VV  Ridderkerk 
 
9 juli 1940 
Mevrouw  W. Kuiper-de Jong 
Strevelszicht 27 
2988 AS  Rijsoord 
 
16 juli 1937 
Mevrouw  T.  Los-Luthart 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord    
  
20 juli 1937 
De heer T.P. van der Burg 
Boksdoornstraat 132 
2982 BD Ridderkerk 
 
 
21 juli 1937 
De heer J.W.v.d.Burg 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ Ridderkerk 
 
 
26 juli 1944 
De heer J.W.I. Davidson 
Pruimendijk 69 
2989 AG  Ridderkerk 
 
 
31 juli 1944 
Mevrouw P. de Waard-van Wuijckhuijse 
Jac. van Ruisdaelstraat 5 
2981 JA  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 ver-
band met de kerkelijke administratie. 

  

 
AUGUSTUS 
 
2  augustus 1929  
Mevrouw  A. Blaak 
Mauritsweg 52 
2988 AL Rijsoord 
 
5  augustus 1925 
Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen 
Bokdoornstraat 182  
2982 BD Ridderkerk 
 
8 augustus 1937 
Mevrouw C.J. v.d.Waal 
Rijksstraatweg 183 
2982 BD Rijsoord 
 
20 augustus 1941 
Mevrouw N. Kroos-Biesbroek 
Mauritsweg 54 
2988 AL  Rijsoord 
 
22 augustus 1941 
Mevrouw M.L. van der Burg-Streefkerk 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ  Ridderkerk 

 
 
Van harte gefeliciteerd!!!! 
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NBG Bijbelleesrooster juli 
 
 
 
 
donderdag 1 juli  Ezechiël 47:13–48:7 Topografie 

vrijdag 2 juli Ezechiël 48:8-19 Gewijde grond 

zaterdag 3 juli Ezechiël 48:20-35 Gelijke delen 

zondag 4 juli Johannes 5:1-18 Beweging en bewogenheid 

maandag 5 juli Johannes 5:19-30 Is Jezus God? 

dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 Getuigenis 

woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 Het belang van Schriftstudie 

donderdag 8 juli Psalm 85 God is rechtvaardig 

vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11 Bijzondere positie 

zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26 De HEER zal strijden 

zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6 Niet van brood alleen 

maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20 Het beloofde land 

dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14 Wees niet trots 

woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29 Verzet gebroken 

donderdag 15 juli Psalm 90 Tijd en eeuwigheid 

vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13 Aanstoot 

zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29 Uit de hand gelopen verjaardagsfeest 

zondag 18 juli Marcus 6:30-44 Massabijeenkomst 

maandag 19 juli Marcus 6:45-56 Oversteek 

dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11 Tweede wet 

woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde 

donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9 Maak een keuze 

vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-21 De kracht van de herhaling 

zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32 Kiezen 

zondag 25 juli Johannes 6:1-15 Brood en water 

maandag 26 juli Johannes 6:16-24 Waterloop 

dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36 Het echte brood 

woensdag 28 juli Johannes 6:37-46 Discussie 

donderdag 29 juli Johannes 6:47-59 Harde woorden? 

vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71 Scheiding 

zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13 Wet en traditie 
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NBG Bijbelleesrooster augustus 
 

 

zondag 1 augustus  Marcus 7:14-23 Onreinheid komt van binnenuit 

maandag 2 augustus Marcus 7:24-37 Open 

dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13 Teken 

woensdag 4 augustus Marcus 9:14-26 Blind en ziende 

donderdag 5 augustus Marcus 9:27–9:1 Wie is Jezus? 

vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13 Verschijning 

zaterdag 7 augustus Psalm 74 Vraag om actie 

zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste 

maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht 

dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

woensdag 11 augustus Psalm 86 Roep om hulp 

donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17 Goed gedrag 

vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32 Tegen-stellingen 

zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 

zondag 15 augustus Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 

maandag 16 augustus Galaten 2:1-14 Ruimte 

dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 

woensdag 18 augustus Psalm 124 Onze hulp 

donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6 Nieuwe kansen 

vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17 Stilte voor de storm 

zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9 Ommuurde stad 

zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17 Uitreisbevel 

maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10 Schone kleren 

dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14 Niet door eigen kracht 

woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11 Wat in het vat zit 

donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8 Paardenrace 

vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15 Kroning 

zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14 Treurig 

zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8 Het komt goed 

maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17 Hou vol! 

dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23 Feest! 
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De man die het huishouden zou doen-  
Een Noors sprookje van Asbjørnsen en Moe 
 
Er was eens een man, die altijd zuur en gemelijk was en nooit tevreden over wat zijn 
vrouw in het huishouden had gedaan. Op een avond tijdens de hooioogst kwam hij 
thuis en knorde en ketterde weer, dat de vonken er afvlogen. 
 
"Maar mijn beste vriend, ga toch niet zo tekeer," zei zijn vrouw. "Morgen zullen we 
ruilen: ik zal met de hooiers meegaan, dan kun jij het huishouden doen." 
 
Ja, daar kon de man zich best mee verenigen, dat wilde hij wat graag . 
's Morgens vroeg nam de vrouw de zeis over de schouder en vertrok naar de wei om te 
hooien en de man begon maar meteen aan het huishouden. Eerst wilde hij boter kar-
nen; maar toen hij een poosje gekarnd had, kreeg hij dorst en ging naar de kelder om 
wat bier te tappen. Terwijl hij daarmee bezig was, hoorde hij, dat het varken naar 
binnen gewandeld was. Met de tap van de bierton in zijn hand liep hij even vlug de 
keldertrap op om te voorkomen, dat het varken de karn zou omgooien. 
 
Maar toen hij zag, dat het varken de karn al omvergeworpen had en smakkend van de 
room stond te snoepen die over de vloer stroomde, werd hij zo uitzinnig van woede, 
dat hij de bierton volkomen vergat en meteen op varkensjacht ging. Hij haalde het 
dier bij de deur in en gaf het een fikse trap, zodat het bleef liggen waar het lag. Tot 
zijn schrik bedacht hij, dat hij nog steeds met de tap in zijn hand liep; maar toen hij 
in de kelder kwam, was het biervat al leeg. 
 
Hij ging toen naar het melkkoetje en vond daar nog zoveel room, dat hij er de karn 
mee vol kreeg. En hij begon opnieuw te karnen want boter wilde hij voor het middag-
maal hebben. Toen hij een poos had gekarnd, bedacht hij, dat de thuiskoe nog binnen 
stond en haar natje en droogje nog niet had gehad hoewel de dag al een heel eind ge-
vorderd was. Hij vond de wei te ver en dacht, dat hij haar maar liever op het dak 
moest laten grazen: het huis had een plaggendak en er groeide prachtig sappig gras 
op. Het huis lag tegen een steile heuvel aan, en als hij nu een plank op het dak legde, 
dacht hij de koe er wel bovenop te kunnen krij-
gen. Maar de karn durfde hij niet alleen te la-
ten want zijn zoontje scharrelde en kroop door 
het vertrek; die zou hem wel eens kunnen om-
gooien. Daarom nam hij de karn op zijn rug 
mee. Maar hij wilde de koe eerst nog even wa-
ter geven voor hij haar op het dak losliet. Hij 
nam dus een emmer om daar water mee te put-
ten, maar op hetzelfde ogenblik, dat hij zich 
over de putrand boog, vloeide de room de karn 
uit en langs zijn nek omlaag. 
 
Het liep al hard naar de middag en nog steeds 
had hij geen boter; toen bedacht hij, dat hij 
ook best pap kon koken en hing een pan met water boven het haardvuur. Na dat ge-
daan te hebben, kwam de gedachte bij hem op dat de koe wel eens naast het dak kon 
stappen en haar poten of nek breken; hij klom daarom naar boven om haar vast te 
binden. Het ene eind van het touw bond hij om de hals van de koe, vervolgens liet hij 
het door de schoorsteenpijp glijden en beneden deed hij zolang een lus om zijn eigen 
dijbeen want het water in de pot kookte al en hij moest nu eerst de pap gaan roeren. 
 
Terwijl hij daarmee bezig was viel de koe toch van het dak en trok de man door de 
pijp omhoog; daar bleef hij vastzitten. En de koe, dat arme beest, hing langs de wand 
van het huis, zweefde tussen hemel en aarde en kon omlaag noch omhoog. 
 
De vrouw liep er intussen allang op te wachten, dat de man haar voor het middageten 
zou komen roepen. Maar het duurde en bleef duren en er gebeurde niets. Ten slotte 
was zij het wachten moe en liep naar huis. Toen zij zag hoe akelig de koe daar hing, 
liep ze snel op haar toe en kapte het touw met de zeis door. Op hetzelfde ogenblik 
viel de man door de pijp omlaag en toen de vrouw binnentrad, stond hij op zijn kop in 
de pappot. 
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Lieve mensen, 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten en telefoontjes, wel-
ke ik mocht ontvangen voor mijn 81e verjaardag. 
 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sjaan Leentvaar 

 
Voor de vele hartverwarmende blijken van medeleven die wij hebben mogen ontvan-
gen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en schoonvader 
 

Jos van Gameren 
 
 

wil ik u, mede namens de kinderen hartelijk bedanken. 
 
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaar-
deerd. 
 
 
 

                                        Ans van Gameren-Romijn 
 

Ridderkerk, juni 2021 
 

Nieuw! Groot projectkoor Halleluja 
 
Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met 
een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat 
o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is or-
ganist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle 
leeftijden, gemengd koor die een veelzijdig 
christelijk repertoire zingen. 
De liederen zijn speciaal bewerkt door verschil-
lende dirigenten.  
 
Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. 
We zingen mooie liederen door de eeuwen heen, 
zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik zal er zijn, Lichtstad met uw 
paarlen poorten, en vele andere mooie liederen. 
Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de 
mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op 
de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de bijbel te bezoeken maar 
nog specialer omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.  
 
We hopen zo te zingen dat onze harten brandende worden om Hem groot te maken. U 
kunt meedoen met uw kinderen, ouders, partners, vrienden of vriendinnen. 
Vanaf heden kunt u/kun je je opgeven via de site: www.hallelujakoor.nl, daar vindt u 
ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier 
terugvinden.  
De contributie voor een compleet jaar 2021-2022  bedraagt € 79,=. Hiervoor ontvangt u 
een muziekmap, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio, en een generale repetitie in 
Amersfoort. 
Daarnaast staan er meerdere concerten gepland.  Alle verdere info vindt u op de site. 
Zingt u mee? 

http://www.hallelujakoor.nl
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Wacht niet op bijzondere momenten,  

maar maak de gewone momenten bijzonder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed nieuws: de inloopochtenden die altijd op de eerste en derde donderdag van de 
maand werden gehouden worden vanaf 1 juli a.s. weer opgestart. Dankzij de versoe-
pelingen kan dat weer, echter met inachtneming van diverse voorschriften. Bij bin-
nenkomst moeten de handen ontsmet worden en in de Fontein moeten we op gepaste 
afstand van elkaar zitten. Het is o.a. daarom ook nog niet mogelijk om te sjoelen en 
Rummikub te spelen. Hopelijk mag dat binnen afzienbare tijd weer wel.  

Hieronder treft u een overzicht aan van de data van de inloopochtenden: 

DONDERDAG van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 

 1 juli 2021 2 september 2021 4 november 2021 

 15 juli 2021 16 september 2021 18 november 2021 

 5 augustus 2021  7 oktober 2021  2 december 2021 

 19 augustus 2021  21 oktober 2021  16 december 2021 

 

Onze bereidwillige koffiedames hopen u weer snel te begroeten en mocht u proble-
men hebben om zelfstandig naar de Fontein te komen dan mag u bellen naar onze 
trouwe chauffeur Wim Ijsselstein (0180 - 421848, b.g.g. 0180 – 421323). 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilma Barnard, coördinator 
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Mijn pad met God. 
 
Laat ik beginnen met alle Lof, Eer en Glorie te geven aan God, Zijn Zoon de Heere Je-
zus te prijzen voor Zijn Goedheid en Genade. 
 
Het begon, denk ik nu, op 4 februari 2020. Op weg naar mijn werk, tijdens de wande-
ling naar mijn werkplek in de lift kon ik mijn sleutels niet vinden en wist ik niet wat ik 
moest doen. Voor ik het wist stonden collega’s om mij heen, zag een ambulancebroe-
der binnenkomen en voor ik wist wat er gebeurde kreeg ik een epileptisch insult.  
Ik werd wakker in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp, opname op afdeling neuro-
logie. Ik voelde mij verder goed, wist wat er gebeurd was en dat er een MRI-scan ge-
maakt was. Later op de dag kwam de neuroloog en vertelde dat er een tumor gecon-
stateerd was. Zij dachten aan een kwaadaardige tumor en werd doorverwezen naar 
het Erasmus MC. 
 
Tijdens een volgende scan en een gesprek in het Erasmus werd dit bevestigd, een 
kwaadaardige tumor. Zij konden niet zeggen welke gradatie, maar kwaadaardig. Be-
sproken werd dat ik geopereerd kon worden en na moest denken over een ‘wakker 
operatie’, dan zouden zij meer weg kunnen halen. Naar huis en dan 4,5 week wachten 
op de operatie. Vier lange weken. Bij het naar bed gaan en opstaan bad ik wel, en 
ging de dag weer tegemoet. De operatie stond gepland op 6 maart 2020, corona voor 
de deur en toch wel spanning. Zou de operatie doorgaan? Operatie ging door, zij zou-
den weefsel weghalen en laten onderzoeken. Zondag 8 maart zou ik weer naar huis 
mogen. Tijdens het kijken naar de EO, voor ik naar huis mocht, sprak de voorganger 
over het gegeven dat niets van ons is, maar dat wij alles te leen hebben en dat alles 
God toebehoort. Ik kon dat alleen maar bevestigen, iets in mij zei “Dat is waar”. Zo 
had ik er niet eerder naar gekeken. 
 
Na weer twee weken terug voor de uitslag. Dan wordt de grond onder mijn voeten 
weggeslagen, kwaadaardige tumor, grootse gradatie. Zoals de Neuroloog zei: “Dit kun 
je niet voorkomen, het is pech hebben. Ga vooral leuke dingen doen”. Hoe kun je leu-
ke dingen doen met dit bericht? Dan naar huis. Ik dacht niet aan God, ik zag mijn ge-
zin pijn hebben en dat deed zeer. Ik moet de dingen gaan regelen en diep van binnen 
was ik afscheid aan het nemen. Afscheid en afstand aan het nemen van mijn gezin. 
Mijn mam, zus, schoonfamilie en mijn vrienden gebeld. Het enige wat ik kon zeggen 
was: “Het komt goed”. Ondanks het verdriet wat ik zag. 
‘s Avonds in bed brak ik. Ik kon alleen maar huilen en bidden. 
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De volgende dagen was ik bezig met afscheid nemen. Als ik mijn gezin zag schoten de 
tranen in mijn ogen. Ik was niet boos, ik ben niets beter dan een ander, integendeel. 
Ik begon na te denken over het sterven en geloof en ging tot eind december een pad 
op van bestraling en chemotherapie. Na de eerste bestraling en chemotherapie begon 
ik het om te draaien. Niet artsen gaan mij vertellen hoe lang ik nog leef, God bepaalt 
mijn levenspad. Nu kan ik zeggen dat ik mijn gedachten niet heb omgedraaid maar dat 
God dit gedaan heeft. Ik kon weer bidden, danken, alle Eer en Lof aan God geven. Ik 
kon de Heere Jezus danken dat Hij ook voor mijn zonden gestorven was. Ik liep mijn 
pad verder, geen last van bijwerkingen van de bestraling en chemotherapie. Wat een 
genade, wat een cadeau. Ik kon alleen maar danken, danken en nog eens danken.  
 
Danken dat ik ziek geworden was en mijn geloof zoveel dichter bij God was gekomen. 
Ik kon genieten van de Opwekkingsliederen en Psalmen luisteren en meezingen. Tegen 
God zeggen dat ik hem liefheb boven alles. Danken voor alles wat ik gekregen heb. Ik 
kon praten met God, zo voelde het voor mij. Wat is God genadig, barmhartig, liefde-
vol en goed. Dat ik op Hem mag vertrouwen, dat ik op zijn geliefde Zoon mag vertrou-
wen. En als klap op de vuurpijl (als ik het zo mag zeggen) zag ik God, een gouden ge-
daante met een gouden kroon op Zijn hoofd en ik denk dat ik daar beneden mijzelf 
zag lopen met Jezus naast mij, richting een pad. Ik kon mijn geluk niet op en moest 
dit aan mijn familie vertellen. Ik hoorde de woorden: “Praat over Mij”. Ik moet ook 
eerlijk bekennen dat ik gevraagd heb of ik naar Jezus mocht komen, de gedaante 
wendde zich af en wist ik dat het nog niet mijn tijd was. Wat was ik teleurgesteld. 
Maar wat een mooi visioen. 
 

Niet wetende wat mij te wachten stond, en wat God allang wist wat komen zou.  

 

Ik probeerde met mensen te praten over God, over het geloof, zijn goedheid, alles 
wat wij iedere dag krijgen, wat ik gezien en gehoord had. Sommige mensen konden 
deels mee, maar een dieper gesprek kwam er vaak niet. Vaak werd er snel overgegaan 
op een ander onderwerp. Toen begon ik te beseffen dat wij meer met onszelf bezig 
zijn en met anderen dan over God te praten. Wij hebben een mening over anderen, 
kijken naar wat anderen niet goed doen en kijken niet naar onszelf. Wij kijken veelal 
naar wat van ons is en beseffen niet dat niets van ons is, maar dat wij alles in bruik-
leen hebben van God om er de goede dingen mee te doen. 
Ik vroeg God om mensen op mijn pad te brengen om over het geloof te kunnen praten. 
Wij gingen richting kerst en daar waar ik naar uitkeek, sloeg het noodlot toe. Een 
groot scheldwoord richting God; ik schrok enorm. Wat is dit! Onzekerheid en twijfel 
sloegen in als een bom. De kerst kwam ik redelijk door. Het schelden was weg, maar 
vanbinnen voelde ik mij ongelukkig. Na de kerst: ik had gebeden en zag een visioen 
waarin wij dansten, God eerden, Hem prijsden. Wat een geluk en genade en toen………
een enorm groot scheldwoord richting God, en daarna een stem die zei: “Wat ik je 
geef, neem ik ook weer terug”. Ik voelde dat alle liefde, goedheid, alles waar ik in 
geloofde weg was. Ik voelde het uit mijn lichaam wegtrekken. Het enige wat ik kon 
zeggen was: “Nee, geef het terug”.   

 

Zelfs nu, tijdens het schrijven, val ik stil. Wat moet ik zeggen? Ik ging maar veel wan-
delen en kon alleen maar bidden en zeggen: “Ik geloof in U, ik vertrouw op U, ik ge-
loof in U en in Uw Zoon”. Vanbinnen hoorde ik soms vanuit het niets, door het kwaad 
heen: “Wees moedig en sterk, vertrouw op mijn Vader en vertrouw ook op Mij”. Dat 
hield mij op de been, geloof had ik niet meer, dat was weg. Dat deed zeer. Het schel-
den werd erger, niet alleen naar God, dat werd ingeruild voor de Drie Eenheid. Ik 
voelde mij verloren, alleen en wanhopig. Ik bleef bidden en smeekte continu of dit 
mocht stoppen. Dag en nacht werd ik gekweld door dit kwaad. Ik kon dit met niemand 
bespreken en als ik het besprak, konden mensen hier niet veel mee. Nu begrijp ik dat. 
Dit is het pad wat ik moet lopen, wat mij gegeven is en mijn vraag was alleen: 
“Waarom Heer. Ik houd van U, boven alles houd ik van U. Waarom…..?” 
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Ik kreeg geen antwoord, het was stil, muisstil. Het schelden, deze vreselijke kwelling 
ging door en werd erger en erger. Het pijnlijkst, wat het meeste zeer deed, was dat 
het richting de Drie Eenheid is. Dan weer was er een stem: “Kom naar mij, God moet 
je niet. “God bestaat niet, ik kan je beter maken”. Dan weer enorme gruwelijke be-
schuldigingen en “Lijden zul je”. Uiteindelijk nam de twijfel steeds meer toe en zakte 
ik verder weg in het geloof. En dan weer door het kwaad heen: “Wees moedig en 
sterk, vertrouw op God en vertrouw ook op Mij”. Ik wilde dat zo graag en dan even 
lukte dat tot ik weer dieper in de ellende verzandde. Ik bad God of Hij mij weg wilde 
halen van deze aardbodem, mij wilde laten slapen om nooit meer wakker te worden. 
Ik vroeg of ik niet goed genoeg was en Hij mij niet wilde hebben als een kind van 
Hem. Of Hij voor mijn gezin wilde zorgen, voor mijn familie en vrienden, hen voor dit 
kwaad wil behoeden. Ik gun dit geen mens, wereldwijd gun ik dit niemand. Maar het 
bleef stil, het bleef stil……. 
 
Ik moest veel denken aan Job, hoe verlaten en eenzaam hij zich gevoeld moet heb-
ben. Maar trouw bleef aan God en zijn geloof. Dat gaf weer kracht, al duurde dat vaak 
maar even. Tijdens een gesprek met Diane, die ik al ken vanaf catechisatie, een van 
mijn beste vriendinnen die zelf ziek was, vroeg mij: “Heb je weleens gehoord van de 
beproeving?” Wel van gehoord, maar niet onthouden en nooit in verdiept. Ik praat en 
denk niet graag na over het kwaad. 

Dagen werden weken, weken werden maanden en diep vanbinnen wist ik dat ik dit al-
leen vol kon houden door de Genade van God. 
Ik ging langzaamaan beseffen dat ik dit pad moest lopen. Ik kon hier niet voor weglo-
pen. Ik wist dat ik dit alleen moest doen, geen mens kon meelopen. Dit is het kruis 
wat ik moet dragen. Ik wist, diep van binnen, dat ik niet alleen liep, al voelde het zo. 
Diep van binnen wist ik dat de Heere Jezus meeliep op mijn pad en mij beschermde. 
Dan kreeg ik weer kracht om door te gaan. Al duurde dat soms maar even. Mijn gevoel 
en gedachten liepen niet simultaan. Zo liep ik door met pijn, twijfel en verdriet, het 
geloof in mijn achterhoofd. De ene dag ging het beter dan de andere dag. 
 
Een gesprek met ds. Offringa. Tijdens een wandeling spraken wij over het geloof, over 
lichamelijke beproeving en geestelijke beproeving. Wat een fijne man om mee te pra-
ten. 

Dan weer op de moeilijke momenten, vol wanhoop en verdriet, haalde God mij bij het 
ravijn vandaan. Wat heeft Hij dat vaak gedaan, zelfs de keren dat ik het niet wist. 
Waarom was mijn geloof toch weg, wat ik het liefste had was weg. 
Eind mei kreeg ik tijdens een gesprek met Diane te horen dat zij niet verder behan-
deld kon worden en binnenkort zou sterven. Waarom zij, zij die zo vol in het leven 
staat en wil leven. Voor mij hoefde het niet meer. Opgebrand en verdrietig liep ik ver-
der. Dan weer een goede dag en prees ik de Heere voor zijn goedheid. Begin juni het 
bericht dat Diane was overleden. Ik heb echt geen idee hoe ik die week doorgekomen 
ben. Hoe kan ik toch de leegte die ik voel opvullen? 
Een dag voor de begrafenis was ik alleen thuis en dacht: “Ik ga maar even liggen”. Het 
maakte mij niet meer uit, leven of niet, in mijn diepste wanhoop en ellende….en 
toen, daar was God. Ik werd opgetild, het was als vliegen, alleen veel lichter, met 
liefde die wij niet kennen. Niet hier, vol met Genade en Geloof. De liefde van God van 
onze Heere mocht ik ervaren.  
 
Betekent dit nu dat ik beter ben? Nee, in het geheel niet, verre van dat. Wij lopen al-
lemaal ons eigen pad met ons eigen kruis en mogen weten dat Jezus altijd met ons 
meeloopt en ons beschermt. God geeft ons niets meer dan dat wij kunnen dragen. De 
ene last is niet zwaarder dan de andere last. 
 
Als je van het werk naar huis gaat zal je stappen moeten ondernemen om thuis te ko-
men. Wij kunnen niet wachten tot ons huis voorbij komt omdat de wereld draait. Zo 
werkt het ook met geloof, dat is een continu proces waar wij aan moeten werken, ie-
dere dag stappen ondernemen. Wij moeten elkaar niet belangrijker vinden dan de an-
der, elkaar helpen, liefhebben, ondersteunen, et cetera. 
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Wij hebben allemaal de opdracht gekregen om het woord van God te verkondigen, we-
reldwijd. Daarnaast wil ik niet dood, maar wil ik leven en mag ik/mogen wij uitkijken 
naar de terugkomst van de Heere Jezus. 
 
Ik wilde dit graag met jullie als gemeente van de Heere Jezus delen en een ieder die het 
wil horen, niet voor medeleven/medelijden maar om te delen hoe Genadig, Groot, Lief-
devol en Goed God is voor ons, iedere dag weer. Hoe moeilijk en pijnlijk ons pad is wat 
wij soms lopen. Wij mogen vertrouwen op het Woord van God en op Zijn Zoon de Heere 
Jezus. 
 
Zoals Martin Luther King Jr. zei: “Darkness cannot drive out darkness, only light can do 
that. Hate cannot drive out hate, only love can do that". 
 
Ik hoop en bid dat wij meer elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar over het geloof kun-
nen praten, over de Goedheid van God. 
 
Ik wens een ieder, iedere dag een mooie gezegende dag toe. 
Lieve groet, 
Arco 

Neem de tijd om gelukkig te zijn 
Je bent een wandelend wonder op deze aarde. 

Je bent enig, uniek, onvervangbaar 
Vind je het zo gewoon, zo vanzelfsprekend dat je leeft, dat je leven mag, 

dat je tijd krijgt om te dansen, te zingen, om gelukkig te zijn... 
 

Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn 
Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het einde 

maar ruimte om te parkeren in de zon. 
 
 
 
 

Ingezonden door Joop Euser 
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Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam 
 
 
 
Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving geopend voor het 
cursusjaar 2021-2022. De driejarige basiscursus, welke op dinsdagmorgen wordt gege-
ven, zal coronaproof klassikaal plaatshebben in de grote zaal van de Alexanderkerk in 
Rotterdam.  Er komen heel veel boeiende onderwerpen aan de orde. 
 
Voor de eveneens op de site te vinden korte cursussen, ook op 
dinsdagmorgen, maken we gebruik van de kerkzaal van kerkgebouw 
De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. Daar is ringleiding voor slechthorenden. 
Deze korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. Veel be-
zinning is ook hier mogelijk. 
 
Voor vragen/antwoorden kunt u bellen met  mw M. Koole, voorzitter TVG 
Rotterdam, telefoon: 0167-536671, of mailen naar mw M. Bezemer-
Rietveld, bestuurslid TVG Rotterdam voor werving en publiciteit, email: tvgrotter-
dam@online.nl 
 
Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl.  Daar vindt u het 
aanmeldingsformulier voor zowel de basiscursus als de korte cursussen, 
en ook enkele leerzame artikelen. 
 
We hopen op heel veel deelnemers aan onze cursussen! 
 

 
Product vd maand Juli / Augustus 
In de zomermaanden willen zoveel mogelijk doorgaan 
met het inzamelen van het product vd maand. Tevens 
willen we u er op wijzen dat er in de zomer een aantal 
gezamenlijke diensten in de Levensbron zullen plaats-
vinden. Hierdoor hebben we een aantal zondagen waar-
op u geen mogelijkheid heeft om uw producten in te 
leveren. Deze diensten zijn op 25 juli, 8 en 22 augus-
tus. 
 
Het product van de maand voor de maanden juli en augustus is zoet brood beleg, crac-
kers en beschuit ed. 
We hopen op uw medewerking  

 
Mochten er nog vragen zijn kunt u zich altijd richten 
tot een van de diakenen.  
 
Mvg, 
De diaconie 
 

http://www.tvgrotterdam.nl/
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Openluchtdienst in Ridderkerk 
 
Vandaag, 21 mei, kwam het bericht van het gemeentebestuur dat de geplande Open-
luchtdienst op 3 juli geen doorgang kan vinden. 
De situatie en voorschriften zijn nog zodanig dat het niet verantwoord is met een paar 
honderd mensen een dienst te houden, ook al is dat in de open lucht. 
 
Als werkgroep hebben we het besluit genomen dat het ook vrijwel onuitvoerbaar is een 
dienst in september te organiseren. Wellicht gelden ook dan nog beperkingen, ook het 
vinden van een geschikte locatie is onzeker. 
Het gemeentebestuur heeft namelijk de horeca op het Koningsplein toestemming gege-
ven hun terrassen flink uit te breiden waardoor er voor een samenkomst niet veel 
ruimte over blijft. 
Deze locatie is daardoor dit jaar niet beschikbaar. 
Het vinden van een andere geschikte locatie voor een dienst niet eenvoudig. 
Een koor, dat aan de dienst zou meewerken, heeft in de tussenliggende tijd geen gele-
genheid gehad te repeteren. 
Alles bij elkaar opgeteld: het gaat dit jaar niet gelukken. 
 
We gaan ons nu richten op 3 juli 2022 in de verwachting en het vertrouwen dat dan het 
virus is uitgewerkt en het leven weer ‘normaal’ is. 
Een voorganger is al gevonden en we verwachten dat het Koningsplein dan ook weer 
beschikbaar zal zijn. 
Wat is er mooier dan dat in het centrum van onze mooie woonplaats een eredienst 
voor onze God te kunnen houden. 
 
Momenteel werken 11 verschillende geloofsgemeenschappen samen om de diensten 
mogelijk te maken; we hopen dat volgend jaar ook de kerken, welke nu nog niet mee-
doen, zich zullen aansluiten. 
Ook al zijn we verschillend in belijden we dienen allemaal dezelfde God.  
 
Op de website: www.kerkeninridderkerk.nl zal ook worden aangegeven dat de dienst 
dit jaar niet kan doorgaan. Volgend jaar zal daarop gegevens te vinden zijn over de 
dan te houden samenkomst. 
 
 
Namens de werkgroep, 
 Johan Vlietstra 

Kleding inzameling 
 
Zolang we nog mogen genieten van twee kleine schuurtjes 
totdat de sloper komt, zamelen we nog kleding, schoenen, 
riemen en tassen in. 
 
U kunt dat na een telefonische afspraak inleveren bij Ria 
Bode. De opbrengst is voor het transport naar Polen.  
 
Doet u mee? Alvast bedankt! 
(zo nodig kom ik het bij u ophalen) 
 
Waarschijnlijk reizen we nog dit jaar naar Polen om hulp-
goederen te brengen, daarover later meer.  
 
Een hartelijke groet van Ria Bode 
 

http://www.kerkeninridderkerk
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 mei 2021.  
 
 
De voorzitter opent de vergadering en haalt het 25-jarig ambtsjubileum aan van ds. 
Offringa, precies vandaag 25 jaar geleden. We drinken koffie met lekkers erbij voor-
dat de vergadering begint.  
Ds. Offringa leest uit Psalm 24, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. 
 
De notulen van 21 april worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ds. Offringa geeft een opsomming van zijn werkzaamheden in de afgelopen maand. Zo 
heeft hij veel aandacht besteed aan het overlijden van dhr. A. van Gameren, ons oud-
ste gemeentelid. Hij heeft contact gezocht met en is op bezoek geweest bij ouderen 
en bij hen die behoefte hebben aan contact. Ook is hij regelmatig aanwezig geweest 
op de donderdagochtenden als de kerk open was voor ontmoeting. De dienst met He-
melvaartsdag was een gezamenlijke dienst in De Levensbron. Vanaf Pinksteren moch-
ten er weer maximaal 30 gemeenteleden de kerkdienst bijwonen. Een eerste stap 
richting het gewone (kerkelijk) leven. Tijdens de Pinksterdienst is ook aandacht be-
steed aan het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Offringa. 
 
De wijkouderling meldt dat het wijkteam weer voor het eerst fysiek bij elkaar is ge-
weest. Er waren geen bijzonderheden te melden. Het bezoekwerk is weer goed op 
gang gekomen, veel ouderen zijn reeds gevaccineerd.  
 
De kerkenraad heeft ook stilgestaan bij de stand van zaken met betrekking tot de va-
catures. 
Voorzitter kerkenraad: Mw. E.M. Lagendijk verlengt 1 jaar. 
Wijkouderlingen: Mw. E. van Gameren- v.d. Burg is bereid om van pastoraal medewer-
ker door te schuiven naar het ambt van wijkouderling. Daarmee is er nog een vacatu-
re. 
Ouderling scriba: Mw. M.C. Verveer is beschikbaar.  
Voorzitter CvK: Dhr. R. Visser verlengt met 1 jaar.  
Ouderling Kerkrentmeester: Dhr. J.J. de Koning is bereid 1 jaar te verlengen.  
Diaken: Mw. J. Harmsen- van Hal en dhr. D.W Alblas zijn beschikbaar als diaken. Er is 
dus nog 1 vacature. 
Pastoraal medewerkers: mw. P. Bestebreurtje- Baas is beschikbaar. Mw. M. de Koning- 
Nugteren stopt als wijkouderling maar is bereid de taak van pastoraal medewerker op 
zich te nemen en haar ‘eigen wijk’ te behouden voor 1 jaar.  Dhr. C. op den Brouw 
stopt als diaken maar is ook bereid om zijn wijk als pastoraal medewerker 1 jaar voort 
te zetten. Dhr. J.W. Uittenbogaard, mw. P. de Waard- van Wuijckhuijse, en mw. C- 
Zijderveld- Koorneef zijn bereid te verlengen.  
Er is op dit moment nog niemand bereid gevonden de taak van preekvoorziener over 
te nemen.  
 
De kerkenraad bespreekt het concept beleidsplan 2020- 2024. Enkele kerkenraadsle-
den hebben nog een paar kleine tekstuele opmerkingen die zullen worden verwerkt. 
Met in achtneming hiervan wordt het beleidsplan vastgesteld en zal het worden gepu-
bliceerd op o.a.de website. 
 

Ds Offringa zal met de jeugdraad bespreken welke de verschillende opties er zijn, nu 
mevr C. Vis heeft aangegeven niet te willen dat de jeugddienst online wordt uitgezon-
den. Tevens zal hij met de jeugdraad bespreken of het mogelijk is om het in 2020 be-
dachte quizspel voor de leerlingen van de school in onze kerk alsnog te houden. Zo 
kan er binding worden gehouden met de (kinderen van de) school. 
 
Het Cvk meldt dat ze een kennismakingsgesprek hebben gehad met het CvK van De 
Levensbron. Binnenkort volgt een tweede gesprek waarin dieper ingegaan zal worden 
op de materiele zaken van de beide kerken. 
Naar aanleiding van de behandeling van het jaarverslag 2020 en de reactie van een 
van de kerkenraadsleden heeft het Cvk nogmaals gekeken of er aanleiding is om de 
afschrijvingstermijn van de nieuw aangeschafte kopieermachine te herzien. In overleg 
met de kerkenraad wordt geconcludeerd dat daar alles afwegende geen aanleiding 
voor bestaat. 
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Verder geeft het CvK aan dat er een kostenreductie is gegeven van 50% voor het op-
slaan van de kampspullen.  
 
De kerkenraad besluit om door te gaan om wekelijks op donderdagochtenden de kerk 
open te stellen voor ontmoeting. De groep die ook de koffie-ochtenden verzorgd 
wordt gevraagd hierbij te gaan ondersteunen zodat er afgewisseld kan worden. Met de 
opzet van de koffie-inloopochtenden zoals we die kennen van vóór Coronatijd, wordt 
nog even gewacht tot er meer versoepelingen worden toegestaan. Er is dus wel ruimte 
voor ontmoeting en gesprek maar nog niet voor het doen van spelletjes.  
 
Mw. R. Bode- Blaak en de heer T. Versteeg zijn bereid gevonden deel te nemen aan de 
overleggroep tussen onze kerk en De Levensbron in het kader van verdergaande sa-
menwerking.  
 
Op 2 juni hebben Ellie Lagendijk, Ronald Visser en Jan de Koning op uitnodiging van de 
gemeente Ridderkerk een gesprek over een kerkenvisie. Dit gesprek maakt onderdeel 
uit van een initiatief van de Rijksoverheid om burgerlijke  gemeenten te vragen een 
kerkenvisie op te stellen. Aanleiding hiervoor is het behoud van (rijks)monumentale 
kerkgebouwen tegen een trend in van ontkerkelijking De opzet is dat kerkeigenaren en 
de burgerlijke gemeenten in eerste instantie het gesprek aan gaan, om deze proble-
matiek te verkennen. In een later stadium kunnen ook andere partijen worden betrok-
ken (erfgoedgenootschappen, sociaal-maatschappelijke organisaties, burgers etc.). 
Onderzocht wordt welke kansen en bedreigingen er spelen en hoe, door krachtenbun-
deling, een duurzaam toekomstperspectief ontwikkeld kan worden voor de kerkgebou-
wen.  
 
Verder heeft de kerkenraad stilgestaan bij de mogelijke versoepelingen van de Co-
ronamaatregelen en het gebruikersplan daarop aangepast. Versoepelingen en gebrui-
kersplan staan op de website. 
 
Niemand van de aan- en afwezigen heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal 
op 30 mei te vieren. Het is een lopend Heilig Avondmaal. De gemeenteleden die niet 
in beeld willen komen kunnen achterin de zaal plaatsnemen. Tevens wordt er in de 
middag in kleine kring voor een aantal ouderen het Heilig Avondmaal gevierd. 
 
De vergadering wordt beëindigd met het lezen van een gebed uit het boekje ‘Gebed 
met Open Ogen’,  
 
       
Ronald Visser, 2e scriba 
  

Einde bazaar!! 
 
En toen was het 29 mei de laatste schuurverkoop van de bazaar. 
En daarmee kwam een einde aan het evenement bazaar. 
 
Van  10.00 tot 15.00 uur zouden we nog één keer open zijn om nog wat spullen te slijten. 
Voor half 10 stonden de eerste koopjes jagers al voor de deur. 
En we mochten er nog vele welkom heten. 
 
De opbrengst van deze dag was uiteindelijk  € 625,00  
Daarmee kwam het eindresultaat op € 8500,00  
 
Om 3 uur was er toch een leuk groepje vrijwilligers bij elkaar gekomen om onder het ge-
not van een hapje en een drankje nog wat na te kletsen. Het werd zo nog een gezellig 
uurtje met elkaar. 
Vrijwilligers, sponsors, trouwe bezoekers en iedereen die zich al die jaren hebben ingezet 
om van de bazaar een feest te maken nogmaals heel hartelijk dank. 
 
Dick Alblas 
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Het liefdeslied 

 
naar 1 Korinthe 13 

 
 

Zonder liefde ben ik niets; al spreek ik elke taal 
Ik klink dan als een koper vat; een schallende cimbaal, 

 
Zonder liefde ben ik niets; al ben ik een profeet 

Al spreek ik mooie woorden uit, ik ben van binnen leeg. 
 

Zonder liefde ben ik niets; al weet ik nog zoveel 
van kennis en van wetenschap; is niets mij ooit teveel. 

 
Zonder liefde ben ik niets; al heb ik veel geloof 
of geef ik alles wat ik heb aan iedereen in nood 

 
 

De liefde is de troost in diep gemis 
de liefde is de lichtstraal in de duisternis 
de liefde is geduldig; richt de ander op 

de liefde is volhardend en zij geeft nooit op. 
 
 

Het is liefde die mij draagt als leven mij verwart, 
de liefde hoopt en zij gelooft en brengt mij in Gods hart 
Straks als het volmaakte komt, wordt mijn geloven zien. 

 
Mijn hoop zal in vervulling gaan, maar liefde blijft bestaan 

De liefde geeft geloof om door te gaan, 
de liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan 

De liefde doet beseffen: Heer ik ben Uw kind 
Uw liefde laat mij leven, door U zelf bemind 

 
 
 

Judith Verwaard van Beelen 


