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Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 
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Van de voorzitter 
 
Het is alweer bijna december. We hebben met elkaar Eeuwigheidszondag gevierd en 
het nieuwe kerkelijk jaar is begonnen.  
Binnenkort ontvangt u een mooie advent kalender op de mat. We hopen hiermee bij 
te dragen aan een mooie beleving van de tijd vóór het Kerstfeest.  
Er zijn veel diensten gepland rond Advent en Kerst en het is de vurige hoop dat al 
deze diensten doorgang kunnen vinden. Uiteraard wordt u door middel van email, 
de website en eventueel een briefje in de brievenbus op de hoogte gehouden als er 
wijzigingen zijn.  
Ook zijn er plannen in volle gang om op gepaste wijze afscheid te nemen van onze 
predikant Ds. Herman Offringa. Mag ik u nog herinneren aan de geheime opdracht?   
We hopen zó dat we met een volle kerk dit afscheid kunnen vieren! 
In deze editie van uw vertrouwde kerkblad vind u de gebrui-
kelijke rubrieken zoals de verjaardagen, het bijbelleesroos-
ter, bedankjes, de diensten… maar ook een mooi Kerstver-
haal. Het gaat over vluchtelingen. Dat leek me wel gepast in 
deze tijd waarin roekeloos gespeeld wordt met mensenlevens 
door niets ontziende tirannen.  
Wat zijn wij gelukkige mensen om te leven in een betrekke-
lijk veilig land met warm eten en een dak boven ons hoofd…  
 
Ik wens u veel leesplezier en fijne Kerstdagen!  
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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% 

 

 

Zondag 5 december 2021—2e Advent 

09.30 uur : Mw. R.Keijzer-Meeuwse, voorburg 

Chauffeurs : J. Ijsselsteijn, J. Op den Brouw 

Koster : Hans Vietsch 

Organist : Harry Heystek 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugdwerk 

 

Zondag 12 december 2021—3e Advent 

09.30 uur : Mw. Ds. C.Flim, Hellevoetsluis 

Church4you : Elselien en Liane 

Chauffeurs : W. van Gameren, J.W.A. Klootwijk 

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugdwerk 

 

Zondag  19 december 2021—4e Advent—Uitzending Radio Ridderkerk 

09.30 uur : Ds. G.H.Offringa 

Chauffeurs : M.C. Verveer, W.A. Ijsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugdwerk 

 

Vrijdag 24 december 2021—Kerstnachtdienst—samen met Levensbron 

In de Opstandingskerk, m.m.v. Les Chantres uit Papendrecht 

22.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van Mastrigt 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : Ronald McDonald huis, Rotterdam 

     

Zaterdag 25 december 2021—EERSTE KERSTDAG 

m.m.v. Diana Abspoel (Hobo) 

10.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Organist : Jacob van Nes 

Collecte : 1e Kerk in Actie Kinderen in de knel 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugdwerk 
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Bij de diensten 
 
Op de laatste zondag van november begon de Adventsperiode. We zien uit naar het 
kerstfeest.  
Voor de komende weken hebt u een mooie adventskalender ontvangen. In deze ka-
lender staat het Bijbelboek Openbaring centraal. Openbaring wil de christenen van 
toen én van nu bemoedigen en steunen in hun geloof.  
In de kalender vindt u voor iedere dag een korte overdenking, aangevuld met gebe-
den, liederen en gespreksvragen. Voor wie nog meer verdieping wil, die kan terecht 
bij de podcastserie ‘Visioenen voor vandaag’. Hierin gaat presentator Laurens van 
Lavieren samen met Annemarieke Voorsluijs op zoek naar antwoorden op de vraag: 
waartoe daagt Openbaring ons vandaag uit? U kunt deze podcast volgen via uw favo-
riete podcastkanaal, of via petrus.protestantsekerk.nl/advent. 
 
Onze Opstandingskerk wordt in kerstsfeer gebracht. In de weken op weg naar het 
kerstfeest zal de kerstboom en de andere verlichting ’s avonds branden. Het licht 
schijnt dan heel sfeervol door de gekleurde glas-in-loodramen. Zo wil onze kerk een 
huis van licht zijn, een baken in deze wereld. 
 
Het is nog even de vraag welk beeld de komende kerkdiensten te zien zullen geven: 
hoe zal het gaan met besmettingscijfers? Het is fijn dat we de diensten nu kunnen 
uitzenden, zodat mensen thuis kunnen meevieren. Deze uitzendingen zijn ook op een 
later moment nog eens te bekijken.  
Spijtig is dat Sursum Corda dit jaar niet kon meewerken aan de dienst van eerste Ad-
vent. We hopen op de muzikale bijdrage van het koor Les Chantres, tijdens de Kerst-
nachtdienst, maar zeker is dat niet. De beschrijvingen van de diensten zijn dus onder 
voorbehoud van adviezen en maatregelen. Laten we zorgdragen voor de ander en 
voor onszelf.  
 
Op zondag 5 december (2e Advent) zal mw. R. Keijzer-Meeuwse uit Bolnes voorgaan. 
In ons land is de datum van 5 december verbonden met het feest van Sinterklaas. Het 
Bijbels leesrooster leidt ons op de weg naar het kerstfeest. We lezen de wonderlijke 
geschiedenis uit Lucas 1, 1 – 25, over priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth die 
op hun oude dag nog een kind zullen krijgen. Aan het einde van Lucas 1 wordt een 
zoon geboren. Hij wordt Johannes genoemd, Johannes de Doper, voorloper van Jezus. 
 

Zondag 26 december 2021—samen met Levensbron 

Dienst in de Levensbron 

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

Chauffeurs : P. Bezemer, W.C. Barnard—Lieve 

Koster : Siem de Klerk 

Organist : Arie de Korte 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Speciale bestemming Kerk 

      

 

Vrijdag 31 december 2021—OUDEJAARSAVOND– SARI DIENST 

Dienst in de Opstandingskerk 

19.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Diaconie 

https://petrus.protestantsekerk.nl/advent/
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Deze 3e Adventszondag (12 december) wordt ook wel ‘Gaudete’ genoemd, zondag 
‘Verheug je!’ De lezing van vandaag is uit Lucas 1, 26 - 38, over de ontmoeting van 
Maria met de engel Gabriël. Maria is nog een jong meisje en de engel zegt dat ook zij 
zwanger zal worden. Het geslacht van het kind en de naam worden al genoemd: het 
zal een jongetje zijn en ze moet hem Jezus noemen. In Lucas 2 lezen we uitgebreid 
over de geboorte van deze Zoon van de Allerhoogste, Licht in het donker, Jezus onze 
Heer. Voorganger vandaag is mw. ds. C. Flim uit Hellevoetsluis. 
 
Op zondag 19 december is het 4e Advent. We vervolgen de lezing uit Lucas 1. Vandaag 
lezen we over de ontmoeting van Elisabeth en Maria. Beide vrouwen zijn zwanger. Een 
intiem tafereel. Het kind van Elisabeth springt op in haar schoot. Maria zingt haar be-
roemde lofzang. Haar mond is vol met toekomstmuziek, zo las ik ergens. Nog even en 
dan worden de beide kinderen geboren.  
 
De Kerstnachtdienst wordt gehouden op vrijdagavond 24 december: wij vieren de ge-
boorte van onze Heer, Jezus Christus! Het thema van deze dienst is: Kind voor onze 
toekomst. Elders in dit kerkblad leest u er meer over. Bij dit thema gingen mijn ge-
dachten naar het gedicht Het kind van Muus Jacobse, uit de bundel De doortocht 
(1936) 
 

Het kind 
 
Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: 
wij moeten voort, verward en hulpeloos, 
in een cultuur van films en radio’s 
en soms, wat over het verleden praten. 
 
Niemand ontkomt er aan… alleen het kind 
is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren 
alsof de wereld pas vandaag begint. 
 
O makker in ditzelfde grauw getij, 
nog altijd komt het kind tot jou en mij. 
 
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen 
in ieder kind kan het opnieuw beginnen. 
 
Zolang God kinderen in ons midden zendt, 
heeft hij zich nog niet van ons afgewend. 
 

Op de Kerstmorgen (zaterdag 25 december) vieren wij opnieuw die wonderlijke ge-
boorte van Jezus, Gods Zoon. In het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie le-
zen we dat het leven het licht is voor de mensen (Joh. 1,4). Jezus brengt God ter 
sprake, Hij ziet om naar mensen. De Kersttekst uit Titus 3,4 omschrijft dit kernachtig: 
“Verschenen is de goedheid en mensenliefde van God”. We zien uit naar het konink-
rijk waarin dat werkelijkheid wordt, God alles in allen. De liederen in deze dienst 
worden begeleid door Jacob van Nes op het orgel en Diana Abspoel op hobo. De dienst 
begint om 10.00 uur en ook deze dienst is via livestream. 
 
Op de zondag na Kerst, op 26 december, is er een gezamenlijke dienst in de Levens-
bron. Voorganger is dan mw. ds. C.A.H. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk. 
 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

 
Op de avond van Oudejaarsdag, vrijdag 31 december, is er een gezamenlijke dienst in 
de Opstandingskerk van Rijsoord, aanvang 19.00 uur.  
 
Op zondag 2 januari openen we het nieuwe jaar 2022. We lezen dan over de wijzen uit 
het Oosten (Matteüs 2, 1 – 12)  
 
Wensen wij elkaar inspirerende vieringen toe, in de kerk én thuis.  

Vrede en alle goeds in het nieuwe jaar! 
ds. Herman Offringa 
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Zieken(t)huis 
 
In de afgelopen maand november onderging dhr. W. de Beir een knieoperatie.  
Mw. A.M. Kanters-van Kleef verbleef tijdelijk bij Humanitas in Rotterdam, maar zij is 
inmiddels weer thuis.  
Mw. S.A. Leentvaar-Bestebreurtje verblijft in verzorgingshuis Reyerheem in Ridder-
kerk (2e etage - kamer 33).  
Dhr. P. van der Burg verblijft nog in De Wende in Rotterdam (Vaasahof 75, 3067 DX).  
Mw. A. Klootwijk-Stolk: zij verblijft in verzorgingshuis Riederborgh in Ridderkerk 
(kamer 317). 
 
In deze decembermaand vieren wij de komst van de Heer op aarde. Voor allen die le-
ven met verdriet of zorgen, naar lichaam of geest, willen wij bidden om kracht en 
licht. En dat ons geloof handen en voeten en stem mag krijgen in deze voor ons allen 
zo bijzondere tijd. 
 
Wensen wij elkaar, hoe onze omstandigheden ook zijn, goede moed en zegen toe. 

ds. G.H. Offringa 

Naar Zeeland (2022) 
 
In het vorige kerkblad bracht ik u op de hoogte van het beroep dat de kerken van de 
Zeeuwse dorpen ’s Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke op mij deden om hun 
nieuwe herder te worden. We werken inmiddels aan de verhuizing.  
 
Ook zijn er hier de laatste vergaderingen en afscheidsbezoekjes. U en ik, we hebben 
het wel vaker meegemaakt, maar het blijft ingrijpend.  
 
Een afscheidsmoment staat gepland voor zondagmorgen 9 januari. Met de wisselende 
coronamaatregelen zijn de omstandigheden wat ongewis. Januari is een echte winter-
maand. We zullen creatief moeten zijn. Ik weet dat we elkaar juist in die creativiteit 
telkens weer konden vinden in de afgelopen twaalf(!) jaren. Ik hoop dat het afscheid 
op goede manier, misschien wat anders dan anders, maar toch zal kunnen plaatsvin-
den.  
 
Eerst gaan wij het Kerstfeest vieren, en de jaarwisseling. Dat is al onze aandacht 
waard. Ontvang een hartelijke groet, ook namens Evelien, 

ds. Herman Offringa 
 

Contact met de predikant 
 
Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 
te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt 
bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur 
maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond 
kan ook, tussen 19.00-19.30 uur . Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over 
pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. 
 
Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa 
Vlasstraat 24 
2988 XR  Ridderkerk 
T (0180) 397773 
E g.h.offringa@xs4all.nl 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Liturgische schikking Advent en Kerst 2021 
 

Het thema voor Advent en Kerst is: “In een ander Licht”. 
 
Met de geboorte van Jezus gaf God ons Licht in het donker. Met zijn komst als Kind 
naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede 
afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven en in dat vertrou-
wen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een 
betere toekomst. 
 
De lezingen die bij de schikking horen komen uit het evangelie van Lucas. 
Licht staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte 
van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Jo-
hannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider voor Jezus. Alles komt door 
dit kind in een ander licht te staan. In de vier Adventszondagen wordt gesproken over 
Johannes de Profeet, de Doper en het Delen met elkaar. De vierde Adventszondag 
verteld ons het verhaal van Maria op bezoek bij Elisabeth. 
 
Met Kerst lezen we uit Johannes: In het Woord was Leven en het Leven was het Licht 
voor de mensen. 
 
Bij de schikking maken we gebruik van het beeld van de opgaande Zon. Iedere morgen 
komt de Zon weer op en zet alles in een nieuw Licht. 
 
In het begin van de Adventstijd zal de Zon bescheiden zijn, met Kerst zal de Zon in 
volle glorie stralen.  Bij de Zon worden symbolische voorwerpen geplaatst. De beteke-
nis hiervan wordt u wekelijks verteld via onze nieuwslezers. 
 
We zien er naar uit om deze schikkingen weer voor onze kerk te kunnen maken en ho-
pen dat u er ook met plezier naar kan kijken. 
 
Stralend licht een nieuwe dag begint. 
 
Goede Feestdagen en een Hartelijke Groet, 
De Bloemengroep 
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Opbrengst Collectes 
 
In de maand oktober is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde 
collectebonnen totaal  € 1379,80 ontvangen. 
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
03-10-2021 Kerk & Israël  € 101,23 
 Onderhoud gebouwen €   72,88 
 Eigen jeugdwerk €   28,34 
 
10-10-2021 Jeugdwerk Protestantse Kerk € 145,85 
 Onderhoud gebouwen € 105,01 
 Eigen jeugdwerk €   40,84 
 
17-10-2021 Diaconie € 161,15 
 Onderhoud gebouwen € 116,03 
 Eigen jeugdwerk €   45,12 
 
24-10-2021 Kerk € 139,15 
 Onderhoud gebouwen € 100,19 
 Eigen jeugdwerk €   38,96 
 
31-10-2021 Diaconie (avondmaalscollecte) € 142,52 
 Onderhoud gebouwen € 102,62 
 Eigen jeugdwerk €   39,91    
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
 

 
Wij gedenken Teunis Groenendijk 
 
Op 25 oktober 2021 overleed Teunis Groenendijk op de leeftijd van 68 jaar.  
 
Na jaren van afnemende gezondheid is hij thuisgehaald, zo schrijft de familie in het 
rouwbericht. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.  
 
Teun Groenendijk kwam van Heerjansdam. De liefde bracht hem naar Rijsoord. Met zijn 
aanstaande echtgenote Ellie Lagendijk deed hij openbare geloofsbelijdenis in onze kerk. 
Bij die gelegenheid werd hij ook gedoopt. In datzelfde jaar trouwden zij. Ze kregen drie 
kinderen: Sander, Kirsten en Laura. Hun huwelijk hield helaas geen stand. Zo kan het 
gaan in het leven. Verdrietig voor het gezin, voor de kinderen, voor de familie. Het net-
werk van de kerk bleef altijd trouw om hen heen staan. Teun verhuisde naar Slikkerveer.  
 
Ik leerde hem de laatste jaren kennen. Zijn gezondheid was kwetsbaar. Tien jaar geleden 
onderging hij een zware operatie en hij zweefde op het randje van de dood. Die ervaring 
opende hem meer voor anderen. Hij was heel actief voor de bazaar van de kerk, had een 
fijne neus voor goede tweedehands spulletjes. De opbrengst ging naar het goede doel. Hij 
was hartelijk: als je langs kwam zette hij thee en nam tijd voor een praatje. Hij hield 
veel van zijn kleinkinderen: Samantha, Naomi en Fabiënne. Hij kon goed alleen zijn, maar 
de coronamaatregelen maakten zijn wereld klein.  
 
Zijn ademhaling speelde hem parten en hij had weer zuurstof nodig, tot het thuis niet 
meer ging en hij werd opgenomen in het hospice in Rotterdam. Na enkele weken is hij 
daar overleden. We wensen familie en vrienden en in het bijzonder de kinderen en klein-
kinderen Gods troostende nabijheid toe. 

ds. G.H. Offringa 
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Kerkelijke stand 
 
Overleden op 25 oktober jl. 
 
Dhr. Teunis Groenendijk 
 
in de leeftijd van 68 jaar.  
 

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

Verjaardagen  

 

DECEMBER 
 
4 december 1942 
De heer W. Belder    
Mauritsweg 48 
2988AL Rijsoord                                                         
 
21 december 1945 
Mevrouw J.C. Bakker-den Hoedt 
Rijksstraatweg 233 
2988 BE  Rijsoord 
 
22 december 1945 
De heer W. de Waard 
Jac. van Ruisdaelstraat 5 
2981 JA  Ridderkerk 
 
 
28 december 1946 
Mevrouw T.N. Klootwijk-Sandee 
Vecht 12 
2991 RP  Barendrecht 
 

EEUWIGHEIDSZONDAG 
 
Op 21 november stond er weer een prachtige schikking voor in de kerk. Voor degenen die 
niet in de kerk aanwezig waren hierbij de toelichting op de schikking: 
 
In het midden van de schikking zien we het kruis, waarbij we denken aan de gestorvenen, 
maar ook aan het lijden en de opstanding van Jezus. 
De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht. De witte rozen en de klimop zijn 
in verbinding met het kruis als teken van de band met God.  
Een band die blijft, want Christus schrijft de dagen van ons leven tot Gods verhaal in 
nieuwe taal, zo liefderijk gegeven. Een band die blijft, want Christus deelt jouw levens-
dagen.  
 
De toelichting is ook altijd te vinden op de Website van de kerk!  
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NBG Bijbelleesrooster december 
 
 
woensdag 1 december  Maleachi 1:1-9  Gekwetste liefde 

donderdag 2 december Maleachi 1:10–2:9 Schijn en werkelijkheid 

vrijdag 3 december Maleachi 2:10-16 Kinderen van één vader 

zaterdag 4 december Maleachi 2:17-3:5 Boodschapper komst 

zondag 5 december 2e Advent Maleachi 3:6-12 Neem de proef op de som 

maandag 6 december Maleachi 3:13-18 Onderscheidingsvermogen 

dinsdag 7 december Maleachi 3:19-24 Ooit komt Elia ... 

woensdag 8 december Psalm 28   Smeekbede 

donderdag 9 december Sefanja 3:1-13  Recht 

vrijdag 10 december Sefanja 3:14-20  Bemoediging 

zaterdag 11 december Psalm 72   De beste wensen voor de koning 

zondag 12 december 3e Advent Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

maandag 13 december Jesaja 5:8-19  Afloop 

dinsdag 14 december Jesaja 5:20-30  Angstbeeld 

woensdag 15 december Jesaja 6:1-12  Roeping 

donderdag 16 december Jesaja 7:1-9  In het nauw 

vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17  Ongevraagd teken 

zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25  Kaalslag en overvloed 

zondag 19 december 4e Advent Lucas 1:57-66 Johannes is zijn naam 

maandag 20 december Lucas 1:67-80 Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden 

dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10  Billboard 

woensdag 22 december Jesaja 8:11-23  Maak het verschil 

donderdag 23 december Jesaja 9:1-6  Licht in de duisternis 

vrijdag 24 december Kerstnacht Lucas 2:1-20 Bijzonder gewoon 

zaterdag 25 december Kerstochtend  Johannes 1:1-18 Mens geworden 

zondag 26 december Psalm 98   Juichstemming 

maandag 27 december Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen 

dinsdag 28 december Romeinen 15:22-33 Verantwoording 

woensdag 29 december Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 

donderdag 30 december Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 

vrijdag 31 december Psalm 121   Bergen … 
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Heel hartelijk dank! 
 
Ook dit jaar kreeg ik op mijn verjaardag, die ik 15 november jl. vierde, weer veel 
kaarten, bloemen en telefoontjes!! 
 
Het heeft diepe indruk op mij gemaakt! 
 
Ik wil u van harte danken voor uw gelukwensen! 
 
Hartelijke groeten uit de Mauritshoek 
Sjaan Lodder 

Bedankt!! 
 
Op 17 november jl. mocht ik mijn verjaardag vieren. Ik werd blij verrast door veel 
kaartjes en telefoontjes met gelukwensen! 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
Met hartelijke groeten, 
Jan de Reus 
 

Ontmoetingsavond 30+ 
 
 

U/jij bent van harte welkom voor 
een praatje, glaasje, spelletje,  
kortom voor de gezelligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond. 

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

tot ongeveer 23.30 uur. 
 
 

Er wordt niet gerookt. 
 
 

Tot ziens op vrijdag  
10 december 2021 

 
 

Achter de bar staan Arie en Ragnar 
 

Ook wij moeten ons houden aan 
de coronaregels 

 
Dus neem uw ID-bewijs en QR-code 

of vaccinatiebewijs mee!! 

Weer thuis!!! 
 
Afgelopen week mocht ik weer thuiskomen in mijn vertrouwde woning in de Mauritshoek! 
Tijdens mijn verblijf bij Humanitas kreeg ik heel veel kaarten met beterschapswensen! 
Heel hartelijk dank hiervoor! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Adrie Kanters 
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PCOB 
 
Woensdag 15 december 2021 houdt de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) 
weer haar maandelijkse bijeenkomst.  
 
Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot 16.00 uur en wordt gehouden in de 
Christus is Koningkerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer. 
 
De heer Flach houdt een lezing met als onderwerp: Kerstmiddag PCOB.  
 

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: 0653750608 

 
Lunchcafé gaat niet door. 
 
Helaas gooit Corona roet in het eten. Daarom is er op 2 december géén lunchcafé. 
We hopen dat er 16 december weer mogelijkheden zijn. Wij nemen contact met u op.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208). 
 
Hartelijke groet, 
Marrie en Ria 

 

Dank!! 
 
Hartelijk dank voor zoveel kaarten, telefoontjes en attenties, die ik voor mijn verjaardag 
mocht ontvangen. 
 
Het was gewoon geweldig!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Clement Bezemer Sr.  

Afscheid Ds. Offringa 
 
Als het goed is heeft u allemaal een brief in de bus ontvangen over het komende afscheid 
van Ds. Offringa. Vergeet u niet het papier met de geheime opdracht in te leveren op 
de in de brief vermelde adressen?? 
 
Als alles door kan gaan zoals we als afscheidscommissie gepland hebben zal Ds. Offringa 
in de dienst van 9 januari om 10.00 uur voorlopig voor het laatst bij ons voorgaan. 
 
Aansluitend aan de dienst is er een gezellig samenzijn met toespraken, een hapje en 
drankje. Samen gebruiken we met elkaar een lekkere lunch. 
 
Na de lunch zullen de festiviteiten nog even voortduren, waarna we vroeg in de middag 
Ds. Offringa en zijn vrouw Evelien zullen uitzwaaien. 
 
U bent allen van harte welkom! 
De Afscheidscommissie 
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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 december 
zal plaatsvinden op 28 december 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 

 
 
Stand per 19 november 2021: 
 
Door 144 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 70.806,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 43 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt  uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder ver-
melding van “VVB 2021”. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur 
 

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 Rijsoord, 
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 ontvangen, 
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,  collecte 
onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel 
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 
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PRODUKT VAN DE MAAND DECEMBER 
 
Het produkt van de maand december wordt: pakjes sap of limonade, limonade siroop 
en wellicht kunt u er een pak kerstkoekjes of kerstchocoladekransjes of iets dergelijks 
bij doen.  
 
De produkten kunnen weer in de hal van de kerk neer gezet worden.  
Met vriendelijke groet,  
De diaconie 

 
Collectebonnen; iets voor u? 
 
Heeft u het ook wel eens? Staat u op zondagmorgen klaar om naar de kerk te gaan, is 
er nergens in huis contant geld te vinden voor de collecte.  
Dan zijn collectebonnen voor u de uitkomst! 
 
Er zijn vellen collectebonnen te koop van 
 
€ 10,00 (20 bonnen van € 0,50) 
€ 20,00 (20 bonnen van € 1,00) 
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50) 

 
Hoe werkt het? 
Heel eenvoudig: In plaats van contant geld stopt u het bedrag dat u wilt geven aan col-
lectebonnen in de collectezak. 
 
Hoe komt u aan collectebonnen? 
Op de plank in de hal van de kerk liggen bestelformulieren met automatische incasso. 
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u in de bus in de hal van de kerk depo-
neren (dezelfde bus als van de actie kerkbalans), of afgeven aan de penningmeester. 
Het totaal bedrag van uw bestelling wordt dan aan het einde van de maand waarin u 
de collectebonnen ontvangt automatisch van uw rekening afgeschreven. 
 
U kunt ook het geld dat u aan collectebonnen wilt bestellen overmaken naar IBAN-
nummer NL42 RABO 0355 4595 82 t.n.v. Gereformeerde kerk Rijsoord. Vermeld bij de 
omschrijving welke collectebonnen u wilt hebben. 
 
Binnen enkele dagen worden de bestelde collectebonnen bij u thuis bezorgd, of u ont-
vangt ze in de kerk. 
 
Bas Sintemaartensdijk / penningmeester 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters 
 
(in de periode van 23 oktober 2021 t/m 19 november 2021) 
 
Via de Rabobank voorde kerk € 50,00 
Via de Rabobank voor de voedselbank € 50,00 
Via de Rabobank voor de bloemen € 20,00 
Via Ds. G.H. Offringa  voor de dankstondcollecte € 20,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes november € 20,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor de Solidariteitskas € 10,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor de voedselbank € 10,00 
Via dhr. B. Sintemaartensdijk voor de voedselbank € 10,00 
Via dhr.  W.A. IJsselstein wijkgeld Elisabeth € 75,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Collecte zondag 25 december 2021 –  
voor Kerk in Actie Kinderen in de knel 
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan 
schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wach-
ten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op-
groeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg 
en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krach-
ten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het in-
vullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen 
van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft 
zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcen-
tra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krij-
gen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen 
elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere 
spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
 
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank! Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

 
Ontvangen giften diaconie 
 
Via Rabobank inzake collecte dankstond  € 50,00 
  
Hartelijk dank voor uw giften. 
  
Kees Alblas 
Penningmeester C.V.D. 
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Nogmaals “Solidariteitskas 2021”  
 
In het novembernummer van Rijsoord aan ’t Woord trof u een brief aan over de Solida-
riteitskas. Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage 
aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen. 
 
Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. 
Wanneer  wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat 
ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om 10 euro bij 
te dragen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling. 
 
Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. 
Mocht u ook nog een bijdrage willen doen; In de hal van de kerk liggen machtigingsfor-
mulieren. Deze kunt u invullen en uiterlijk zondag 12 december a.s. deponeren in de 
bus in de hal van de kerk. Op 24 december 2021 zullen wij het bedrag dan afschrijven 
van uw rekening. Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer 
NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermel-
ding van ‘Solidariteitskas 2021’.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Penningmeester / Bijdragen-administrateur  
 

 
Einde van de hulpgoederenactie naar Polen. 
 
Op 12 oktober jl. vertrok voor de laatste keer een bus vol spullen naar het Poolse 
Glogowek.  Ruim dertig jaar en soms twee keer per jaar mochten we daar hulpgoederen 
brengen. Door weer en wind. 
Vooral in het begin was dit een uitdaging. Lang wachten bij de grens is er één van. Dan 
heb je een team nodig die wat tegenslag kan hebben. Altijd blijven lachen is dan ook 
goed gelukt ☺. 
 
Dertig jaar geleden stapte je, als je in Polen kwam, in een heel andere wereld dan we 
hier in Nederland gewend waren. Bijvoorbeeld de stikachtige rook boven de woonplaat-
sen vanwege de bruinkool die verbrand werd om huizen te verwarmen.  
Altijd werden we hartelijk ontvangen. Eerst bij mw. Lidia waar alles mee begon. Dokter 
Doeda was altijd gastvrij en zorgde voor een warme maaltijd en natuurlijk de contacten 
met dokter Creg. Met hem was het meest telefonisch contact over wat bijvoorbeeld er 
het meest nodig was voor het verpleeghuis. Zo konden we gericht spullen meenemen.  De 
blijdschap kwam dus van 2 kanten. 
 
De transporten waren zinvol, ook voor het kindertehuis. Naast de noodzakelijke dingen 
zoals medicijnen, linnengoed, wasmiddelen, rollators en ook twee partytenten voor het 
verpleeghuis zodat de bewoners lekker beschut buiten konden zitten. En voor het kinder-
tehuis leermiddelen, kleding, speelgoed maar ook een groot opblaasbad voor in de tuin. 
Een aantal keren heeft de bazaarcommissie een stevige duit aan de Polen werkgroep ge-
geven. Maar ook privé werd er benzine of zelfs de huur van de bus gesponsord. 
 
Bij de laatste rit kregen we €500,- van het snuffelpand en werd de bus gesponsord. Mede 
door al die goede gevers kon de werkgroep Polen elk jaar weer met een bus vol spullen 
vertrekken. Dus ook u en jou willen we bedanken voor al die lakens, badhand-doeken en 
mooi gebreide vestjes en sjaals die we voor Glogowek mochten ontvangen. 
Zelfs de burgemeester heeft een soort oorkonde voor de ‘werkgroep Polen’ meegegeven. 
En die is natuurlijk ook een beetje voor al die medewerkers die ruim dertig jaar hun me-
dewerking hebben getoond. Zo zie je maar weer hoe een steen in de vijver dertig jaar 
kan rimpelen. 
 
Namens de Polen werkgroep allemaal hartelijk dank! 
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Rustplekken 
 
Gastvrij zijn 
Heb je een plek over in je huis; een kamer, zolder, tuinhuis of zelfs een gastenver-
blijf? En voel je een verlangen om iets te betekenen voor mensen die dit nodig heb-
ben?  
Vanuit de Rustplek helpen we je graag om gastvrijheid handen en voeten te geven.  
Voor ‘noodzakelijke’ vormen van hulp zorgt de overheid. Tieners in begeleid wonen 
trajecten, vluchtelingen in opvangcentra en ouderen in verzorgingstehuizen zijn voor-
beelden. Maar we zien dat er mensen zijn die niet op deze zorg kunnen rekenen en 
toch een plek nodig hebben om zich in rust en veiligheid te kunnen ontplooien. Voor 
hen zetten wij ons graag in met onze rustplekken. 
Rustplekken geen alternatief voor maatschappelijke voorzieningen 
Voor de duidelijkheid – het gaat bij De Rustplek niet om vervanging van professionele 
hulpverlening! Daarom zullen we nooit aan een gastgezin vragen om plek te bieden 
aan mensen die nog verslaafd zijn, schulden hebben of een straf open hebben staan. 
 
Het traject 
Of je nu pas net nadenkt over het praktisch vormgeven van gastvrijheid of al heel lang 
de droom hebt om je huis open te stellen voor anderen? Wij willen je graag helpen in 
deze zoektocht en met onze kennis, ervaring de juiste vragen te stellen zodat je als 
gezin goed weloverwogen en toegerust je eerste traject ingaat. 
Hoe ziet het traject eruit tot de 1e kennismaking met een potentiële gast? 
1. Oriëntatie 
Als je geïnteresseerd bent als gezin om jullie huis als gastvrije plek aan te bieden gaan 
we graag een vrijblijvend oriëntatiegesprek met jullie aan. 
Onderwerpen zijn het hart of zelfs de roeping voor gastvrijheid, eerder opgedane er-
varingen met gastvrijheid, de werkwijze van De Rustplek, de taken en verantwoorde-
lijkheden van het gastgezin, de beschikbare mogelijkheden in het huis, welke type 
gast het beste bij het gastgezin past, wat bij een samenwoonovereenkomst hoort en-
zovoorts. 
2. Profiel 
Zo divers als de behoeften van onze gasten zijn, zijn ook de mogelijkheden van de 
gastgezinnen. Wij geloven erin dat iedereen veel te bieden heeft, vaak meer dan de-
gene zich bewust is. Aan de andere kant is het goed om te beseffen dat we niet alles 
kunnen bieden. 
Wat denk je past het beste bij jouw en je gezin? 
Man of vrouw? 
Tieners of volwassene? 
Eén persoon, een stel, een ouder met kind? 
Gezamenlijke maaltijden of verschillende vakken in de koelkast? 
Wel of niet gelovig? 
Nederlander of andere nationaliteit? 
Hoe lang (dagen, weken of maanden?) 
3. Referenties en VOG 
 

De Rustplek heeft te maken met gasten in een kwetsbare fase van hun leven. Aan alle 
gastgezinnen vragen we daarom naast een VOG, om minimaal twee referenties van 
hun kerk van herkomst, een gemeenschap of een vereniging op te geven. Dit om te 
voorkomen dat gastgezinnen met verkeerde insteek het netwerk binnen komen 

4. Kennismaken 
Als je open staat om een gast passend bij je profiel te leren kennen plannen wij een 
afspraak met gast, begeleider van de gast en een teamlid dat bij de intake betrokken 
was bij jou thuis. De potentiële gast ziet waar hij/zij straks gaat wonen en proeft de 
sfeer in je huis. Bij het kennismakingsgesprek gaat het erom wat beide – gast en gast-
gezin – van het traject verwachten. Tevens is een belangrijk gespreksonderwerp het 
perspectief op een definitieve oplossing. Verder geef je bij de kennismaking al aan 
wat jouw ‘huisregels’ zijn en hoe lang de gast bij je kan wonen. Na afloop van het 
kennismakingsgesprek nemen beide partijen minimaal 24 uur de tijd om erover na te 
denken of men het ziet zitten om samen in een huis te wonen. 
 

https://www.justis.nl/producten/vog/wat-is-een-vog.aspx
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5. Wonen 
Als zowel jij als gastgezin als ook de gast het avontuur aan willen gaan om samen te 
wonen doen wij als Rustplek-team een stap terug en begeleiden jullie op afstand. Dat 
betekent dat we – afhankelijk van de duur van het traject – eens in de 2 á 4 weken 
met jullie contact opnemen om te horen hoe het gaat. 
 
Heb je interesse of wil je meer weten, laat het ons weten, dan kunnen we samen de 
mogelijkheden onderzoeken. Bel of mail dan naar: 
Ria Shazhad-Lems, tel 06- 511 322 34, email: ridderkerk@derustplek.nl 

Nieuwe medewerkers gezocht bij Radio Ridderkerk (RTV Ridderkerk) 
  
Het programma Schatgraven bestaat al meer dan 30 jaar. 
Tijdens dit programma krijgen  kinderen verhalen uit de Bij-
bel te horen en bijpassende liedjes. 
 
Het programma wordt om de veertien dagen  op zondag-
avond uitgezonden tussen 19.00 en 19.30 uur. Vaak zijn er 
kinderen te gast die iets komen vertellen tijdens de uitzen-
ding. Ook zijn er regelmatig thema uitzendingen zoals bij-
voorbeeld over de Kinderboekenweek of dierendag. 
We zijn op zoek naar  nieuwe presentatoren/presentatrices.  
 
Mensen die het leuk vinden om het programma te maken en te presenteren. Er wordt een 
rooster gemaakt wie wanneer aan de beurt is. Dat zal nu ongeveer eens in de maand zijn, 
maar als er meer mensen mee willen werken kan het ook minder vaak zijn. Het is ook 
mogelijk om het programma met twee personen te presenteren. 
 
Heb je interesse of wil je meer weten? Kom gerust een keer kijken bij een uitzending. 
Informatie is te krijgen via: schatgraven@rtvridderkerk.nl of bel naar Berthina Vermeu-
len, telefoonnummer: 06 12461136. 
  
Ook zijn we op zoek naar redactiemedewerkers voor de zondagavond. 
Een redactiemedewerker neemt de telefoon op en noteert verzoekjes voor het verzoek-
platenprogramma en zoekt de aangevraagde muziek op. Ook mensen die bellen met de 
antwoorden van de quiz worden door hen te woord gestaan. 
Er zijn altijd twee redactiemedewerkers per zondagavond aanwezig in de studio, tussen 
19.00 en 21.00 uur. 
 
Op dit moment zijn de redactiemedewerkers ongeveer één keer per maand aan de beurt, 
als er mensen bijkomen zal het minder vaak zijn. 
Informatie is te krijgen door te mailen naar: verzoek@rtvridderkerk.nl. Op zondagavond is 
het altijd mogelijk om te komen kijken, of bel naar de studio: 0180-430777. 
De studio is te vinden aan de Jhr. De Savornin Lohmanstraat 1. 

 

Want een Kind is ons geboren,  

een Zoon is ons gegeven,  

en de heerschappij rust op zijn 

schouder  

en men noemt hem Wonderbare 

Raadsman, Sterke God,  

Eeuwige Vader, Vredevorst. 
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KERSTVERHAAL 
  
Het is donker. Yin zit op de koude vloer van de 
hut. De ijzige wind waait door het strodak naar 
binnen. In de verroeste kachel brandt een klein 
stuk hout. Yin kruipt nog dichter tegen mama 
aan onder de deken. Mama houdt een kaars 
vast om papa licht te geven. Hij leest uit de 
Bijbel. Nog één nacht, dan is het kerst.  
‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een 
groot licht zien; degenen die wonen in het land 
van de schaduw des doods, over dezelve zal 
een licht schijnen…’  
‘Papa, stil’, fluistert Yin ineens, ‘ik hoor iets buiten.’  
Papa doet meteen de Bijbel dicht, blaast de kaars uit en loopt naar het raam. Mama pakt 
de Bijbel, ze verstopt hem onder haar matras die op de vloer ligt en gaat erop liggen. 
Nog even kijkt ze de hut rond; niets wijst er meer op dat ze uit de Bijbel lazen.  
‘Kom’, fluistert ze tegen Yin.  
Yin weet wat ze moet doen, op het matras gaan liggen, en net doen of ze slaapt. Ze 
loopt over de koude vloer en gaat dicht tegen mama aan liggen. Papa gluurt door het 
raam naar buiten. Sluipt er iemand rond de hut? Heeft iemand gehoord dat ze uit de Bij-
bel lazen? Als dat zo is, dan zijn ze nu in groot gevaar. Maar hoe kun je net doen of je 
slaapt als je bang bent?   
In het land waar Yin woont, is het streng verboden om in de Heere Jezus te geloven.  
Papa is al twee keer opgepakt en heeft in de gevangenis gezeten. Papa en mama worden 
scherp in de gaten gehouden. Al een tijd zijn ze niet meer veilig in hun eigen huis. Toch 
lezen ze elke dag uit de Bijbel. Meestal lezen ze ’s avonds laat of soms ’s nachts. Elke 
dag leert Yin nieuwe Bijbelteksten uit haar hoofd. Dat moet van papa. Misschien komt er 
een dag dat ze geen Bijbel meer hebben. Papa heeft in de gevangenis hele hoofdstukken 
uit de Bijbel doorgegeven aan andere gevangenen.  
Het blijft minutenlang stil. Alleen de harde wind waait om de hut.  
 ‘Yin, wat hoorde je?’ vraagt papa zacht.   
‘Er kraakte iets, alsof er iemand liep, aan de achterkant van de hut.’ ‘Het kan de wind 
geweest zijn’, zegt mama.  
Yin schudt haar hoofd, ze weet zeker dat het iets anders was.  
Ineens hoort ze het weer. Het geluid is vlak bij haar. Ze wil hard gillen, maar houdt haar 
mond stijf dicht. Getik tegen de achterkant van de hut. Papa en mama horen het ook. Er 
wordt getikt: twee keer snel, twee keer langzaam. Het moet Ling zijn, het is het afge-
sproken teken. Yin begrijpt wat dit betekent, het zou toch niet zo zijn dat ze nu…? Dat 
ze vannacht…?  
 
‘Ik ga naar buiten’, zegt papa.  
‘Wees voorzichtig’, fluistert mama. ‘Het kan ook een valstrik zijn.’  
Papa opent de deur, een koude windvlaag waait naar binnen. Als hij langs het kippenhok 
loopt in de richting van de wc die buiten staat, fladdert er een kip omhoog. De houten, 
gammele deur van de wc knarst open.  
‘Het is zover’, fluistert een stem. Het is Ling. ‘We vertrekken vannacht. Kom met je 
vrouw en Yin over een uur naar de afgesproken plek in het bos. Tegen de morgen wordt 
er een sneeuwstorm verwacht. Voor die tijd hopen we in onze schuilplaats te zijn’.   
Papa sluit even zijn ogen.  ‘We zullen er zijn. Bid voor ons’. Langzaam loopt hij terug 
naar de hut.  
 
Voorzichtig sluit hij de deur achter zich en kijkt naar Yin en mama. Vragende ogen kijken 
hem na.  ‘Toch niet vannacht?’ vraagt mama fluisterend. Langzaam knikt hij.  
‘Maar het is kerstnacht’, zegt Yin.  
Papa knielt bij Yin neer en streelt over haar dikke zwarte vlecht.  
‘Ik denk dat er geen betere nacht is om te vluchten. De kans dat we door de politie ge-
pakt worden, is klein. Over een uur moeten we op de plek zijn in het bos. Daarvandaan 
zal een gids ons verder brengen door de bergen naar onze schuilplaats.’ Over de sneeuw-
storm zegt hij geen woord.  
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‘Kom, Yin, ik help je met aankleden’, zegt mama.   
Papa loopt naar een kleine kast en pakt er een paar kranten uit. Die heeft hij in het 
geheim verzameld op zijn werk voor deze vlucht. Mama drukt een krant en een kussen 
tegen het lichaam van Yin. Alle kleren die ze heeft trekt ze aan, een dunne jurk en 
een zomerjas. Een winterjas heeft ze niet. Daaroverheen doet mama nog een plastic 
tas. Papa propt een stuk krant in haar oude, versleten schoenen. Sokken doet ze om 
haar handen. Yin kijkt mama aan, tranen glinsteren in haar ogen. Yin slaat haar armen 
om mama heen.   
  
‘Mam, ik weet dat God bij ons is, maar toch ben ik bang’. Een glimlach komt op ma-
ma’s gezicht. Yin gaat op haar matras zitten en kijkt de hut rond. Het is niet groot, 
maar wel hun huis.  
En nu is het zover. Ze moeten weg. Ze moeten vluchten omdat ze in de Heere God ge-
loven en de Bijbel lezen. Morgen is het kerst. In hun hut kun je dat nergens aan zien. 
Daar hebben ze geen geld voor. Maar dat is niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste is 
dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen om voor haar zonden te sterven. Wat 
had papa een mooie tekst gelezen net, die had ze nog nooit gehoord. Over een volk 
dat in duisternis wandelt, en een groot licht zou zien. Ze zou graag zelf in de Bijbel 
willen lezen. Maar geld om naar school te gaan was er niet en dus had ze nooit leren 
lezen.  
  
Yin kijkt naar papa. Hij bindt een deken om zijn lichaam. Daaronder verstopt hij zijn 
Bijbel. Dat is gevaarlijk. Als ze gepakt worden en de Bijbel wordt gevonden, gaat papa 
weer de gevangenis in en dan komt hij er misschien wel nooit meer uit. Afgelopen 
zondagnacht waren ze naar de kerk geweest, in het geheim. Daar was een inval ge-
daan. Gelukkig konden ze ontsnappen. Alleen de dominee was opgepakt. Waarschijn-
lijk heeft iemand die ook in de kerk was hen verraden. Niemand kunnen ze zomaar 
vertrouwen.   
 

‘Alles klaar?’ vraagt mama.  
Papa knikt. ‘We hebben nog een half uur’.   
‘Laten we met elkaar bidden’, zegt mama.  
Met zijn drieën knielen ze op de vloer en vouwen hun handen. De ruwe handen van 
papa sluiten zich om de kleine handen van mama en Yin.   
‘Trouwe God, Vader in de hemel. U weet dat we gaan vluchten. U bent onze Bewaar-
der en Gids. Wilt U ons veilig brengen naar onze schuilplaats nu we een barre tocht 
gaan maken in deze kerstnacht?  
Amen’.   
‘Amen’, fluisteren mama en Yin. Yin voelt zich rustiger worden.  
Papa kijkt Yin en mama aan.  
‘Luister. We gaan een lange tocht maken. Blijf dicht bij elkaar. Praat zo min mogelijk. 
Elk geluid kan ons verraden.   
‘Yin’, papa tilt haar hoofd op, ‘vaak maken we tochten ’s nachts als we naar de kerk 
gaan. Jij bent dapper en sterk. Deze tocht is veel langer en zwaarder, maar ik weet 
dat je het kunt. Als we deze tocht tot een goed einde 
brengen, zijn we morgen op een veiliger plaats’.   
  
Als ze opstaan en naar deur lopen, kijkt Yin nog een keer 
achterom. Hun huis, hun hut, laten ze nu achter. Zal ze 
die ooit nog terugzien? Een rilling gaat door haar heen als 
ze de ijzige winternacht instappen. Dicht langs de hut 
lopen ze naar de achterkant van hun hut en verdwijnen 
het bos in. De wind snijdt scherp in hun gezicht. Op de 
bevroren grond loopt het moeizaam.  

Minutenlang lopen ze door het bos. Het is aardedonker en 
moeilijk om papa te volgen. Ineens staat hij stil. Is er on-
raad? Heeft hij iets gehoord? Maar hij loopt alweer ver-
der, langzamer. Ineens klinkt er gekraak van takken, vlakbij. Yin grijpt mama vast. 
Mama slaat haar arm stevig om Yin heen. Er stapt iemand achter een struik vandaan.  
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Yin begrijpt dat deze man hun gids is. Hij zal hen verder leiden door de gevaarlijke ber-
gen. Kilometers lang lopen ze door een dicht bos. Ze zijn omringd door duisternis. Alleen 
het geknerp van hun voetstappen op de bevroren grond is te horen. De kou trekt door de 
kranten heen. Yins benen worden stram en stijf. Soms glijdt haar voet weg op een stuk 
glad ijs. Lange tijd lopen ze zonder dat er woord wordt gesproken. Yin is moe en ver-
kleumd. Het lopen gaat steeds moeilijker. Soms struikelt ze, maar papa trekt haar tel-
kens weer omhoog en streelt met zijn hand over haar hoofd.  
‘Volhouden’, fluistert hij.   
 
Dat geeft haar weer kracht om door te gaan. Ze denkt aan al die keren dat ze ’s nachts 
een reis maakten om naar de kerk te gaan. Het is altijd gevaarlijk. Maar deze vlucht is 
anders. Ze weet niet waar ze naartoe gaan. Misschien komen ze nooit meer terug in hun 
hut. Om hen heen wordt het lichter, ze lopen het bos uit. Meteen krijgt de ijzige wind 
meer vat op hen. Yin buigt voorover. Ze kan bijna niet meer. De wind is zo sterk, en zo 
snijdend koud.   
‘We stoppen’, klinkt er ineens een stem. Hun gids draait zich om en komt naar Yin.  
‘We zijn al ver, omdat jij het zo lang hebt volgehouden’, zegt de man rustig. ‘We nemen 
een paar minuten rust om brood te eten. Kom’.   
Ze lopen van het smalle pad af, een stuk naar beneden. Het voelt hier iets beter aan om-
dat er minder wind is.  
‘Ga hier maar zitten’, zegt de gids.  
Yin gaat tussen papa en mama inzitten. Papa trekt onder zijn jas de deken vandaan en 
slaat hem om Yin heen.  
‘Sluit je ogen eens, Yin’, zegt de gids.  
Yin schrikt. Wat gaat er gebeuren? Is die man wel echt te vertrouwen?  
Papa legt zijn hand op haar hoofd. ‘Ssst’.   
Er gebeurt niets. Ze horen alleen de wind, die huilt om de rotsen heen.  
‘Yin, dit moet je zien’, zegt de gids. ‘Kijk eens omhoog in deze bijzondere nacht’.  Yin 
kijkt langzaam naar boven. Dan ziet ze een hemel zo mooi, zo vol sterren.  ‘Ohh…’  
Het is kerstnacht. De wijzen uit het Oosten zagen een ster, die ging voor hen uit. God 
wees hun de weg.  
 ‘God ziet ons’, zegt de gids. ‘We hebben nog een moeilijk stuk te gaan. Yin, als je niet 
meer verder kunt, kijk dan naar de sterren. Denk aan de ster van de wijzen. Dat geeft 
jou kracht om door te gaan’.  De man knipt een lantaarn aan. Nu ziet Yin het gezicht van 
hun gids, een oude man met vriendelijke ogen, die haar bemoedigend aankijken. Onder 
zijn kleren vandaan pakt hij een paar stukken brood en deelt die uit. Het brood is bijna 
bevroren. Papa dankt voor dit stuk brood en bidt vurig om Gods kracht voor het laatste 
stuk van hun vlucht. Moeizaam staan ze op. De gids krijgt gelijk. Het tweede stuk is nog 
zwaarder dan het eerste. Ze lopen over nauwelijks begaanbare paden. Dwars door strui-
ken. Hun gids kapt met een mes lange takken af. Als Yin omhoogkijkt, ziet ze wolken 
langs de hemel jagen. Steeds meer.  
De wind wordt almaar sterker en ijziger. De gids staat stil en draait zich om.  
‘Probeer door te blijven lopen, het weer wordt grimmiger. De sterker wordende wind 
verraadt dat de voorspelde sneeuwstorm steeds dichterbij komt.’  
Yin kan nauwelijks meer rechtop lopen. Ze stopt om op adem te komen. Rechts wordt 
het lichter, en het pad smaller. Links voelt ze een rots.  
‘Leg je hand tegen de rots’, zegt papa.   
 
Ze begrijpt het, ze lopen langs het diepe ravijn. De wind huilt om de rotsen. Angst gaat 
door haar heen. Een misstap en ze zal in de diepte vallen. Ze voelt de tranen langs haar 
wangen lopen. Opeens glijdt haar voet weg en ze geeft een ijzige gil, die weerkaatst te-
gen de bergen. Als iemand het gehoord heeft… Papa pakt haar stevig vast.  
 
‘Klem je tegen de rots’. Ook in papa’s stem klinkt angst door. ‘Voetje voor voetje’.   
Yin kan niet meer. Haar lichaam is verstijfd. Dan ineens denkt ze aan de woorden van 
hun gids. De sterren. Ze kijkt omhoog. Een stralende sterrenhemel is het niet meer. Maar 
tussen de wolken zijn nog wel een paar sterren te zien. God is bij haar!  
‘Het gevaarlijkste stuk hebben we gehad, Yin. We zijn bijna bij onze schuilplaats’, klinkt 
de stem van de gids even later.  
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Een gevoel van opluchting en dankbaarheid gaat door 
haar heen.  
Ze komen bij een rotspartij. De gids slaat zijn arm om 
Yin heen. ‘We zijn bijna bij onze voorlopige schuil-
plaats. Hier zullen we de rest van deze nacht doorbren-
gen en kerst vieren met elkaar. Morgennacht gaan we 
verder naar het volgende dorp in de bergen. Kom maar 
achter mij aan’.  De man schijnt met zijn lantaarn naar 
binnen. Yin ziet een donkere gang. Mama bukt om, ach-
ter de gids aan, naar binnen te gaan. Yin schuifelt ach-
ter haar aan. Papa sluit de rij.  
 
Het ruikt muf in de gang en de wanden voelen vochtig aan. Maar er is geen koude 
wind. Als ze de lange gang door zijn, komen ze in een grote ruimte. De gids steekt een 
olielamp aan. Yin knippert met haar ogen. Een gelige gloed van de lantaarn verlicht 
de grot. Er liggen een paar matrassen en dekens. Uitgeput valt Yin erop neer.  
 
Ze trilt over haar hele lichaam.  
In het vage licht van de lamp ziet Yin hoe haar kleren aan flarden zijn gescheurd.   
‘Mam, kijk eens naar mijn benen’, zegt ze verschikt. Haar benen zitten onder de 
schrammen en gedroogd bloed. ‘Daar heb ik niks van gevoeld’.   
‘Dat komt door de kou’, zegt papa. Hij heeft allemaal schrammen in zijn gezicht.   
‘Laten we God danken’, zegt de gids. ‘Hij heeft ons veilig hier gebracht’.   
Papa knikt. Het lukt Yin niet om haar handen te vouwen. Ze legt ze over elkaar. Na 
het gebed valt er een eerbiedige stilte.  
 
‘Mama, laten we een kerstlied zingen’, zegt Yin. ‘Hier kunnen we zingen, thuis kan 
dat niet, en bij de kerkdiensten zingen we ook niet. Maar hier kan niemand ons horen 
behalve God’.   
Mama knikt. ‘Zullen we “Stille Nacht” zingen?’  
Yin knikt. ‘Eerst “Stille Nacht” en daarna “Ere zij God”.’  
Vier stemmen vullen de holte van de grot. Papa’s gedachten gaan terug naar de tijd in 
de gevangenis. Deze liederen heeft hij geleerd van een oude man, een christen. Hij 
mocht het weer aan andere gevangenen leren en aan mama en Yin. Nu zingen ze het 
hier in deze grot. Na het amen pakt papa onder zijn kleren zijn Bijbel vandaan.  
‘Ik zal het kerstevangelie lezen’.  
‘Papa, wilt u die tekst nog eens lezen die u las toen we nog thuis waren? Over dat volk 
en die duisternis en het licht.’  
Papa slaat zijn Bijbel open bij de bladwijzer, Jesaja 9.   
‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’.   
‘Papa, wij zijn ook een volk dat in duisternis wandelt. Omdat wij in ons land niet in 
God mogen geloven en uit de Bijbel lezen’.  
Papa kijkt Yin aan en streelt over haar haar. Hij zoekt Lukas 2 op.  
‘Kijk, pap, daar!’ zegt Yin ineens blij. Haar stem weerkaatst in de grot. Ze wijst naar 
de opening van de grot. ‘Licht!’   
Door de opening van de grot 
straalt licht naar binnen. Het licht 
van de nieuwe dag die is aange-
broken. Het is kerstmorgen. Jezus 
in een kribbe: de Morgenglans der 
eeuwigheid.   
  
  
Geschreven door: Teunie Suijker   
Uit: Kerstverhalen,  
Licht in de duisternis  
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Postbus 2033 
2980 CA Ridderkerk 
 
 
Aan de Gemeente van de 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 
 
 
 
BEGROTING 2022 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2022. 
 
Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het presente-
ren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen een weer-
gave van de totaalbedragen. 
 
Mede op basis van de werkelijke cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zal 
naar alle waarschijnlijkheid ook voor het jaar 2022 een negatief exploitatiesaldo worden 
gerealiseerd.  
Wel is er de verwachting dat dit lager zal zijn dan in de afgelopen jaren. 
 
Dat het exploitatiesaldo beter zal zijn dan afgelopen jaren is mede gebaseerd op het feit 
dat er, naar alle verwachting, in het jaar 2022 geen belemmeringen meer zijn tot het 
houden van normale kerkdiensten. Dit zou een positief effect moeten hebben op de te 
ontvangen gelden via de te houden collectes. Omdat het college zich op het standpunt 
heeft gesteld toch zoveel mogelijk ondersteuning te geven daar waar het nodig is, heeft 
het gemeend een inkrimping van het eigen vermogen voor lief te nemen. 
 
Eventuele grote bedragen ter ondersteuning van hulp in binnen-en buitenland zal ten las-
te worden gebracht van het bestemmingsfonds en dus niet drukken op de begroting. Be-
slissingen over deze ondersteuning gebeuren in het boekjaar 2022 zelf en zijn dus niet 
meegenomen in de begroting over het jaar 2022. 
 
Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzake beschikbaar 
zijn voor de gemeente. Daarom zal de gehele begroting ter inzage liggen op het kantoor 
van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord.  
 
Graag even een telefoontje naar 0180 422595 als u de begroting wilt inzien. 
De begroting zal voor een 5- tal dagen ter inzage liggen in de week van 6 t/m 10 decem-
ber 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 
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IN HET LICHT 

 
 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar 
macht. 
  
Eeuwenlang al voorzegd: 
het woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
  
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
  
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
  
In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L2TFIkHuqVE 
 

 

 

Tekst: Matthijn Buwalda - muziek: Kinga Ban © 2014 Stichting Sela Music 


