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Van de redactie 
 
Voor u ligt de nieuwe editie van Rijsoord aan ‘t Woord. Op het moment van ver-
schijnen  is duidelijk geworden dat we dit jaar besluiten met het uitsluitend vieren 
van On-line diensten, géén fijne volle kerk met Kerstnachtdienst met gemeentele-
den uit de Opstandingskerk én de Levensbron, géén gevulde kerk op Kerstmorgen 
met het uitbundig zingen van Kerstliederen…. Door het Corona virus dat hardnekkig 
zijn greep houdt op ons leven zijn we genoodzaakt op afstand de diensten mee te 
beleven. Maar wat is het fijn dat het kán!!! Dankzij onze jeugd die zich vol overgave 
inzet op het samenstellen en uitzenden van de diensten kunnen we toch diensten 
vieren. Wat een zegen!  
Ook het afscheid van onze predikant Ds. Offringa zal er anders uitzien dan we voor 
ogen hadden. We hadden zó graag in een volle kerk afscheid van hem genomen, u 
allen in de gelegenheid gesteld persoonlijk met hem te spreken, gezellig samen te 
lunchen…. het ziet ernaar uit dat dit allemaal niet mogelijk zal zijn.  
Gelukkig hebben we mooie cadeau’s voor hem!!! Mede dank zij uw inbreng is het 
echt prachtig geworden!  Wat zal hij verrast zijn! 
We gaan er alles aan doen om er een prachtige dienst van te maken op 9 januari.  
Als u zelf geen beschikking heeft over internet bent u vast welkom bij een ander 
gemeentelid die dat wel heeft!! Regel een afspraak zodat u er allen getuige van 
kunt zijn hoe we na 12 jaar onze dominee Herman en Evelien in het zonnetje zet-
ten!  
Verderop in dit nummer vindt u gezamenlijk nieuws met de Levensbron, we hopen 
oprecht dat de dienst van 16 januari doorgang kan vinden.  
Maar, om met  Ds. Offringa te spreken, kome wat komt….  
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Erediensten 
Helaas heeft de kerkenraad op zaterdag 18 december jl. moeten besluiten om 

met ingang van 19 december weer alleen on-line diensten te gaan uitzenden. 

De overheidsmaatregelen in de vorm van een nieuwe Lock-Down tot minstens 14 

januari a.s. dwingen ons hiertoe. Alle hieronder genoemde diensten zijn on-line 

diensten tot nader order.  

 

Uw bijdrage aan de collecte kan worden overgemaakt op het bankrekeningnum-

mer van de kerk. De opbrengst zal worden verdeeld over de 3 bestemmingen van 

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

 

Zondag 2 januari 2022 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van Mastrigt 

Organist : Matthijs op den Brouw 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud Gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk 

 

Zondag 9 januari 2022—AFSCHEIDSDIENST 

10.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Organist : div. organisten 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud Gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk 

 

Zondag  16 januari 2022– gezamenlijk dienst met De Levensbron 

in de Opstandingskerk—Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. R.J. van Amstel, Rotterdam 

Church4you : Marian en Petra 

Chauffeurs : C.J. Op den Brouw en Cl. Bezemer 

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Jacob van Nes 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud Gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk 

 

Zondag 23 januari 2022 

09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem 

Chauffeurs : D.W. Alblas en H. Bestebreurtje 

Koster : Wim van Bruggen 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud Gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk 
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Bij de diensten 
‘Van U is de toekomst’. Met dit jaarthema wil de Protestantse Kerk ons dit seizoen 
bemoedigen en begeleiden. Het thema is ontleend aan het refrein van een lied van 
Huub Oosterhuis naar het gebed des Heren, het Onze Vader. Van Hem, de Heer is de 
toekomst. Aan dat woord houden wij ons vast, ook als de toekomst onzeker lijkt. 
Voor de Kerstnacht kozen we een kleine variatie op dit thema: ‘Kind voor onze toe-
komst’. Kinderen mogen dromen dat elke volgende dag anders wordt. Met de nieuw 
geboren Heer zien we uit naar die verandering. Met Hem willen we het nieuwe jaar 
binnengaan en telkens weer ruimte zoeken om ons leven én ons geloof met elkaar te 
delen. En van het Kerstfeest in de kleine kring gaan naar Kerst voor de wijde wereld. 
Dat is de uitdaging voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt.  
 
Op zondag 2 januari zijn we nog in Bethlehem, staan met de wijzen uit het Oosten 
eerbiedig bij de voederbak waarin Jezus is gelegd (Mat. 2,1-12). Jezus is het licht van 
de wereld. Later zal Hij dat ook over zichzelf zeggen en daarbij aanvullen: ‘Wie Mij 
volgt heeft het licht dat leven geeft’ (Joh. 8,12). Wijzen uit het Oosten, uit zo verre 
land, zo zingt het lied. Ze komen uit andere culturen, kunnen we erbij denken. Op 
deze eerste zondag van de maand denken we in het bijzonder aan vluchtelingen en 
migranten die wij ook in onze omgeving kunnen tegenkomen. Dat wij hen niet buiten-
sluiten, maar hen vanuit ons geloof steunen. 
 
Op zondag 9 januari is er voor u en voor mij een bijzondere morgendienst. Het is de 
laatste dienst van twaalf jaren waarin ik predikant in uw midden mocht zijn. Telkens 
weer voorgaan in de Opstandingskerk, met de bijbel in de hand. En door de week 
rondgaan met dit inspirerend Woord in het hoofd en in het hart. Waar is de Eeuwige 
zichtbaar onder ons, waar openbaart Hij zich? Bij mijn afscheid zal ook deze bood-
schap centraal staan, want Gods Woord blijft. De afscheidsdienst begint om 10.00 
uur. 
 
Op zondag 16 januari zullen we samen met de Protestantse Gemeente Levensbron het 
heilig avondmaal vieren. Ds. R.J. van Amstel uit Rotterdam zal voorgaan in deze 
dienst van Woord en Sacrament. Brood en wijn doen een beroep op onze zintuigen: 
dat wij proeven dat de Heer goed is!  
  
Op zondag 23 januari hoopt ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem bij ons voor te 
gaan. 
 
Op zondag 30 januari is mw. ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht onze voorganger.  
 
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar zoeken wij onze hoop en onze verwachting 
bij de Heer. Wij bidden om zijn goede Geest: ‘Van U is de toekomst / kome wat 
komt’! 

ds. Herman Offringa 
 

Zondag 30 januari 2022 

09.30 uur : Mw. Ds. A.J.T. Bouwman, Papendrecht 

Chauffeurs : J. IJsselstein en J. op den Brouw 

Koster : Henk van Mastrigt 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud Gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk 
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Pastoraat 
Qua zorgen en ziekte zijn het nog steeds onzekere tijden, en dat geldt in feite voor 
ieder van ons. Varianten van het  coronavirus volgen elkaar op. Alleen met elkaar zul-
len we er iets tegen kunnen doen. Blijven nadenken wat in onze eigen situatie nodig 
is. Goede hygiëne en beperkende maatregelen kunnen besmetting voorkomen. We 
kunnen ons laten inenten. Dat zijn de mogelijkheden die we telkens moeten overwe-
gen.  
 
Mw. W.B. Kooijman-van Noort (Klooslaan) werd vlak voor haar verjaardag in december 
met een nare bacterie-infectie in het ziekenhuis opgenomen. Op het moment van 
schrijven komt zij op krachten in woonzorgcentrum Crabbehoven (afdeling Amaryllis) 
te Dordrecht.  
Mw. M.C. de Vree-van Dis (Rijksstraatweg) kwam ongelukkig ten val en zij brak daarbij 
haar arm.  
Voor mw. S.A. Leentvaar-Bestebreurtje kwam helaas geen plaats vrij in de Reyer-
heem. Na een verblijf van enkele maanden kwam zij weer thuis aan de Mauritsweg.  
Dhr. P. van der Burg (Torenmolen) kan voorlopig nog bij Humanitas in Rotterdam blij-
ven. 
 
Wij wensen onze zieken en herstellenden van harte moed en vertrouwen toe! 

In plaats van kaarten 
 
Aan het einde van het jaar ontvang ik van familie en vrienden, én van heel veel gemeen-
teleden de mooiste Kerst- en Nieuwjaarskaarten. Meestal is het een verrassing wie de af-
zender is, soms is het een bekend formaat. Zo krijg ik ieder jaar een bescheiden kaartje 
met een trefzeker gedicht bij het Kerstfeest. Ieder jaar krijg ik ook een leuke foto van 
een echtpaar uit onze gemeente met daarop de beste wensen. U begrijpt dat dit inmid-
dels kleine series zijn geworden. Noemen we elkaar in de kerk niet broeders en zusters? 
De afzenders voelen vertrouwd. Zo gaan we met elkaar de drempel over, het nieuwe jaar 
in.  
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze wegen ook zullen scheiden... Wij bergen onze 
kerstspulletjes in de verhuisdoos en vertrekken in week 2 al richting Zeeland. Het af-
scheid in Rijsoord zal plaatsvinden op zondag 9 januari aanstaande. De bevestiging en in-
trede zal zijn  op zondagmiddag 23 januari in de Mariakerk van Nisse, aanvang 14.30 uur. 
Het is natuurlijk allemaal nog de vraag hoe één en ander vorm kan en zal krijgen... Ik ben 
zelf in januari geboren en weet uit ervaring dat de feestelijkheden soms onder winterse 
omstandigheden moeten plaatsvinden, ijs en weder dienende. Vanaf deze plaats wil ik u 
als lezers van Rijsoord aan ’t Woord, meer nog dan in andere jaren, danken voor alle te-
kenen van meeleven en hartelijkheid. Ik wens u, mede namens Evelien vrede en alle 
goeds toe in het jaar dat voor ons ligt! 

ds. Herman Offringa 

Pastorale zorg  
De kerkenraad is verheugd u mede te kunnen delen dat we Ds. C.A. (Kees) Streefkerk uit 
Dordrecht bereid hebben gevonden pastorale zorg in onze gemeente te verlenen in de va-
cante periode. Ook zal hij optreden als onze consulent.  
 
Ds. Streefkerk is momenteel predikant in de Ontmoetingskerk in Dordrecht Sterrenburg, 
maar gaat binnenkort met Emeritaat.  
 
We zijn dankbaar dat Ds. Streefkerk zich in willen zetten voor onze gemeente.  
Het contact met hem loopt via de wijkouderling, Elselien van Gameren  
Voor dringende zaken kunt u altijd contact opnemen met uw pastoraal werker of bij de 
voorzitter van de kerkenraad, Ellie Lagendijk.  
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Opbrengst Collectes 
 
In de maand november is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingelever-
de collectebonnen totaal  € 3193,40 ontvangen.  
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
07-11-2021 Kerk (dankstondcollecte) € 1201,85 
      Diaconie (dankstondcollecte) € 1201,85 
 
14-11-2021 Diaconie € 104,73 
 Onderhoud gebouwen € 75,40 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 29,32 
 
21-11-2021 Kerk € 132,15 
 Onderhoud gebouwen € 95,15 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 37,00 
 
28-11-2021 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 157,98 
 Onderhoud gebouwen € 113,74 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 44,23 
 
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 2022”, of 
“VVB 2021” als het nog op het oude jaar betrekking heeft.  
 
In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door 
naar de maand februari (dit in verband met de actie kerkbalans 2022).  
 
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 

Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang, voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds, Hij is er bij In je beproevingen en zorgen 

God U bent mijn God, en ik vertrouw op U en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen 

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft 
Wacht,  wacht op de Heer,  de zwartste nacht verdwijnt wanneer het 
daglicht doorbreekt 

God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen 

Ik rust in U alleen 
In u alleen 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY 
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Stand per 17 december 2021: 
 
Door 146 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 71.306,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 41 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt  uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder 
vermelding 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, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de 
bonnen bestemd zijn. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 20 oktober 2021 t/m 17 december 2021) 
 
Via mw. N. van Duijn-Brauckman  Wijkgeld Elisabeth € 25,00 
Via mw. N. van Duijn-Brauckman Wijkgeld Elisabeth € 15,00 
Via mw. N. Pikhaar voor de kerk € 10,00 
Via de bus in de hal van de kerk voor de Solidariteitskas € 10,00 
Via mw. E.M. Lagendijk voor de Solidariteitskas € 10,00 
Via mw. E.M. Lagendijk voor de bloemen € 20,00 
Via mw. E.P. van Mastrigt-van Wingerden voor RATW € 20,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw  voor collectes december € 20,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
Het thema van de actie kerkbalans. 

 
Binnenkort wordt de bekende enveloppe weer bij u thuis bezorgd.  
 
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage 
die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de ge-
bouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de 
kosten van het pastoraat.  
Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te hou-
den en elkaar in en rondom de Opstandingskerk te kunnen ontmoeten en te bemoedi-
gen.  
 
De begroting sluit helaas ook dit jaar met een tekort. Maar wat zou het geweldig zijn 
als we met elkaar dit tekort ook dit jaar weer tot een minimum  kunnen beperken door 
verhoging van uw bijdrage!  Met de hulp van veel vrijwilligers doen wij er alles aan om 
de kosten zo beperkt mogelijk te houden.  
 
Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet. 
U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal mede-
werker, of via de post retourneren. 
 

Mogen wij weer op u rekenen? 
 

Hartelijk dank. 
Het College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

 
 
Deurcollecte in de maand januari – voor Missionairwerk 
 
Kerk in, van en voor het dorp 
 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook 
maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt 
kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen 
opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van het voor het dorp te 
zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. 
Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage. 
  
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

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

Verjaardagen  

 
1 januari1936 
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal 
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord        
 
2 januari 1940 
Mevrouw J. van der Burg- de Waard 
Boksdoornstraat 132 
2982 BD  Ridderkerk 
 
6 januari 1940 
Mevrouw K. Pijnacker 
Mauritsweg 88 
2988 AM  Rijsoord 
 
7 januari 1942 
Mevrouw I.B. v.d. Burg-Kooijman 
Rijksstraatweg 223 
2988 BE  Rijsoord 
 
15 januari 1946 
De heer H.P. van der Pol 
Rijksstraatweg 54 
2988 BK  Rijsoord 
 
27 januari 1942 
Mevrouw  M.L. de Gelder 
Mauritshoek 19 
2988 EA  Rijsoord 
 
 

 

 

Op de grens van oud en nieuw 
 
Gelaten staren wij naar ‘t oude jaar, 
dat als een schaduw van ons is gevloden. 
Het jaar schonk vreugde, maar ook grote noden. 
Voor velen was het leven bang en zwaar. 
 
Zij volgden wenend de omfloerste baar 
en brachten nabestaanden bij de doden. 
De laatste vijand had die hier ontboden, 
bij d’eind-oase met haar wijd vergaar. 
 
Verwonderd mogen wij aan ‘t einde staan 
van ‘t oude jaar, dat nimmer weer zal keren. 
Wij mogen door Gods goedheid verder gaan. 
 
Wil, Heere, daartoe ons Uw wegen leren. 
Geen eidgn weg, maar Gij altijd vooraan. 
Dan zal de boze ons niet kunnen deren. 
 
 
Marinus NIjsse 

 

2021 

2022 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
januari 2022 
 
 
 
 
 

  
za 1 jan Lucas 2:21-32 Teken van vrede - voor wie het ziet 

zo 2 jan Lucas 2:33-40 Profetes in actie 

ma 3 jan Lucas 2:41-52 Thuis 

di 4 jan Jesaja 41:1-7 De eerste en de laatste 

wo 5 jan Jesaja 41:8-13 Niet alleen 

do 6 jan Jesaja 41:14-20 Bij God is niets onmogelijk 

vr 7 jan Jesaja 41:21-29 Wind en leegte 

za 8 jan Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar 

zo 9 jan Johannes 1:19-28 Wie is Johannes? 

ma 10 jan Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis 

di 11 jan Johannes 1:43-51 Uit Nazaret? 

wo 12 jan Psalm 46 Als God voor je is ... 

do 13 jan Lucas 3:1-9 Een roepende in de woestijn 

vr 14 jan Lucas 3:10-22 Aankondiging van de vuurdoop 

za 15 jan Lucas 3:23-38 De Zoon van God 

zo 16 jan Johannes 2:1-12 Het eerste teken 

ma 17 jan Johannes 2:13-25 Hartstocht 

di 18 jan Psalm 66 Getuigenislied 

wo 19 jan Jesaja 42:14-25 Doof en blind 

do 20 jan Jesaja 43:1-7 Het tij keert 

vr 21 jan Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst 

za 22 jan Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit 

zo 23 jan Jesaja 43:22-28 Genade 

ma 24 jan Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij? 

di 25 jan Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht 

wo 26 jan Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen 

do 27 jan Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht 

vr 28 jan Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen 

za 29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 

zo 30 jan Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 

ma 31 jan Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 
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Inloopochtenden voorlopig stopgezet 
 
Wat is het jammer dat de inloopochtenden weer moesten worden stopgezet. Het is nu 
eenmaal niet anders. We moeten zorgvuldig omgaan met onze eigen gezondheid en 
met die van een ander in onze nabijheid. Hopelijk kan er spoedig in het nieuwe jaar 
weer gezamenlijk koffie gedronken worden en (ook niet onbelangrijk voor een aantal 
bezoekers) gesjoeld worden. Zodra we weer op een verantwoorde manier de in-
loopochtenden kunnen opstarten zal dat in de kerk afgekondigd worden. Daarnaast zal 
de Rijsoordse ‘tamtam’ ook wel zijn werk doen. 
Ik wil u allemaal goede Kerstdagen en een voorspoedig en hopelijk gezond 2022 toe-
wensen. 
 
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                   
Wilma Barnard, coördinator                                                                                                                                                             

 
Noteer alvast in uw agenda:  
 
Nel de Gelderdienst (bijeenkomst in het kader van “kerk en cultuur”) 
op zondag 6 februari 2022 met het cabaretprogramma van Timzingt. 
Nadere informatie volgt in de Rijsoord aan ’t Woord van februari 2022. 

De Ontmoetingsavond 30+ gaat in de maand januari niet door.  
 

PCOB 
Woensdag 26 januari 2022 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 Slikker-
veer. 
Voormalig Artis-directeur Maarten Frankenhuis komt naar Slikkerveer. Hij kan als geen 
ander boeiend vertellen over de relatie tussen mens en dier. Deze middag geeft hij een 
lezing over Artis in oorlogstijd. Het belooft een interressante middag te worden.  
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. 
Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende coronamaatregelen.  
Informatie over het lidmaatschap PCOB: 0653750608 

Lezing over levenseinde in Bolnes 
 
Op dinsdag 25 januari, om 19.30 uur, wordt in Bolnes een lezing-met-gesprek verzorgd 
over het levenseinde door Anne Mieke van Oost - Reiber, ouderenpastor in de Levens-
bron, en Jan Huisman, oud-huisarts.  
Nadere informatie volgt nog.  
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ZEGENBEDE 
 
De Heer zij voor u om de juiste weg te wijzen, 
De Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten, 
en om u te beschermen tegen gevaar, 
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen, 
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet heeft, 
De Heer zij rondom u als een beschermende muur, 
wanneer anderen over u heen vallen, 
De Heer zij boven u om u te zegenen, 
Zo zegene God u vandaag, morgen en in der eeuwigheid. 
Amen 
 
 
Zegenbede van Sint Patrick 
Ierse monnik, vijfde eeuw 

Ontvangen giften Diaconie  
 
Via Mevr. H. Versteeg voor dagboekje € 20,00 
Via Mevr. M. de Koning voor dagboekje € 20,00 
Via de Rabo van de kerk voor de voedselbank € 15,00 
via Mevr. L. Klootwijk voor dagboekje € 10,00 
  
Hartelijk dank voor uw giften 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 

Periodieke giften aan de kerk  
 
Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer 
naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeen-
komst tussen u en de kerk.  
Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren “Periodieke gift in 
geld” downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar 
voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen 
worden ondertekend.  
U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester. 
  
Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar ver-
zekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie 
voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 
ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt 
dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift 
beëindigd.  
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of 
RSIN) is 002633644. 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerk-
rentmeesters is u graag van dienst. 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 oktober 2021.  
 
De voorzitter opent de vergadering waarna de predikant psalm 127 leest. Dit is een 
moeilijk te begrijpen psalm die nog kort wordt besproken. De voorzitter gaat hierna 
voor in gebed. De notulen worden besproken en vastgesteld.  
 
Net als ieder jaar wordt het ontruimingsplan inhoudelijk behandeld. Het plan staat op 
de website van de kerk en ligt ook in een map in de hal van de kerk. Besloten wordt 
om in bijzijn van de kosters een oefening uit te voeren. Dat gebeurt voor de kerken-
raadsvergadering in januari.   
 
Het beroep van onze predikant is ook besproken in de kerk. Het geplande afscheid is 
op 9 januari. Hij doet intrede bij zijn nieuwe gemeente op 23 januari 2022. Inmiddels 
is onze predikant ook geëindigd met het consulentschap van de Irenekerk omdat deze 
gemeente helaas is opgeheven. Veel gemeenteleden hebben zich als lid laten inschrij-
ven bij De Levensbron. In onze gemeente zijn er meerdere zieken en één gemeentelid 
is helaas overleden. Hij wordt komende zondag herdacht.  
 
Het Heilig Avondmaal wordt besproken. Er is nog ruimte om deel te nemen aan het 
thuisavondmaal of het middagavondmaal als gemeenteleden niet ’s ochtends in de 
kerk kunnen zijn.    
 
De gezamenlijke vergadering met de kerkenraad van De Levensbron is goed verlopen. 
Op 16 januari is er een gezamenlijk gemeenteberaad na de kerkdienst. Wij vieren op 
die zondag het Heilig Avondmaal zodat dit gemeenteberaad mogelijk in onze kerk zal 
plaatsvinden. De Colleges van Diakenen van De Levensbron en onze kerk houden even-
eens een gezamenlijke vergadering. Helaas heeft de boekhouder van het College van 
Diakenen gemeld dat hij gaat stoppen per eind 2022. Hij maakt de begroting nog van 
2023. Het College van Diakenen en de kerkenraad zijn dankbaar dat hij dit werk zo-
lang heeft willen doen.  
 
De gemeentebijeenkomst, onder meer over het beleidsplan, wordt gehouden op 7 no-
vember 2021 na de dienst. Op 14 november vindt ’s middags een bijeenkomst plaats 
over palliatieve zorg. Het jaarboekje en de ledenlijst zijn klaar en worden rondge-
bracht.  
 
Er zijn wat problemen met de beamers in de kerk. Op dit moment zijn ze tijdelijk ver-
vangen en worden nagekeken. De foto op de achterkant van het kerkgebouw wordt 
vernieuwd. Aandacht gaat uit naar de veiligheid in en om de kerk. Het onderwerp 
wordt de komende vergadering ruim besproken. Hier horen ook de veiligheidsmaatre-
gelen rondom corona bij.  
 
Aan het eind van de vergadering wordt Lied 719 uit Rijsoord aan ’t Woord ter voorbe-
reiding op de dankstond gelezen waarna de voorzitter de vergadering sluit.  
   

  
-.-.-.-.-.-.-.- 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 1 december 2021.  
 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is dit een korte online vergadering.  
 
De voorzitter heet iedereen welkom. Ds. Offringa leest uit Jesaja 11 waarna de voorzit-
ter voorgaat in gebed.  
 
In deze vergadering wordt met name aandacht besteed aan enkele financiële stukken. 
Dit zijn de concept-begroting van de kerk voor 2022, het collecterooster, en de begro-
ting van het College van Diakenen, eveneens voor 2022.  
 
Het College van Kerkrentmeesters geeft een korte toelichting op de concept-begroting 
van de kerk voor 2022. Er is een bedrag in opgenomen voor werkzaamheden aan de pas-
torie als de predikant verhuist.  
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Dit is een schatting en kan in de realiteit nog wat afwijken. De concept-begroting 
geeft een duidelijk beeld en geeft geen aanleiding tot nadere vragen. Dank voor dit 
goede werk gaat uit naar het College van Kerkrentmeesters en met name de boekhou-
der. De kerkenraad stelt de begroting vast. Ook het collecterooster voor 2022 wordt 
vastgesteld. 
 
Het College van Diakenen heeft eveneens een concept-begroting 2022 voorgelegd. Van-
wege  de beperkte kerkgang in de coronaperiode zijn de huidige opbrengsten van col-
lectes lager dan normaal. Ook bij de begroting is hiermee rekening gehouden. Opnieuw 
gaat dank uit naar de boekhouder, ditmaal van het College van Diakenen, voor het 
goede werk dat hij geleverd heeft.  
 
Vanwege het komende vertrek van onze predikant waardoor een vacature ontstaat, is 
ook een meerjarenraming aangeleverd die gebruikt kan worden voor het beroepings-
werk. De raming is volgens de voorschriften van de PKN opgesteld en laat, net als ons 
ledenaantal, een dalende lijn zien.  
 
De aanscherping van de coronamaatregelen door het kabinet is terug te zien in de ad-
viezen van de PKN. De kerkenraad volgt deze adviezen op: de basisregels blijven van 
kracht, een mond-neuskapje moet op als mensen lopen in de hal of de kerk, er zijn co-
ördinatoren die bezoekers naar hun zitplaats begeleiden en de 1,5 meter afstand moet 
bewaard blijven. Verder moet er geventileerd worden. Het gebruiksplan wordt hierop 
aangepast.  
 
T.a.v. de kerstnachtdienst wordt besloten nog plm. 2 weken te wachten voordat een 
definitief besluit genomen wordt. Het kan zijn dat door de beperkingen alleen een op-
name van de dienst kan plaatsvinden en niet een dienst met aanwezigen, enerzijds 
vanwege 1,5 m afstand en de drukte tijdens een kerstnachtdienst en anderzijds in lijn 
met het dringende advies geen diensten na 17.00 uur te houden. De commissie wordt 
gevraagd het programma voor de Kerstnachtdienst verder voor te bereiden. Het koor 
heeft al afgezegd.  De komende bijeenkomst soos 30+ gaat ook niet door. 
 
In de vorige vergadering is besloten om samen met De Levensbron een predikant te 
gaan zoeken. Om die reden wordt de beroepingscommissie die al voor De Levensbron 
actief was uitgebreid. De Opstandingskerk kan nog twee leden aandragen. Eén ge-
meentelid is gevraagd en bereid dit te doen, een tweede gemeentelid wordt benaderd.  
 
Zoals in de kerk al is aangekondigd door de voorzitter had de kerkenraad drie mogelijk-
heden ten aanzien van een vervanger van de predikant als hij vertrekt. De kerkenraad 
hoopt binnenkort de gemeente hier verder over te kunnen informeren.    
 
Het pastorale bezoekwerk wordt besproken. Diverse gemeenteleden hebben gezond-
heidsproblemen. De predikant gaat regelmatig op bezoek, net als de leden van het 
wijkteam.  De voorzorgsmaatregelen worden daarbij in acht genomen. Met Kerst zal er 
geen Elisabethbode worden rondgebracht. Hopelijk gaat dit wel door met Pasen.  
 
De vergadering wordt afgesloten met een gedicht waarna de voorzitter de vergadering 
sluit. 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Wat je vandaag moet doen,  

moet je doen zoals je morgen 

denkt dat je het had moeten doen. 
Toon Hermans  
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In gesprek met de Bijbel en met elkaar 
 
“Het Goede Leven” 
In september konden wij weer verder gaan met de gespreksgroep die al vóór de lock-
down periode was gestart. Als leidraad voor deze bijeenkomst maken wij gebruik van het 
boekje “Tien Waarden om in te geloven” van Bernard Luttikhuis.  
Tot nu toe werd de gesprekgroep geleid door Anne-Mieke van Oost.  
Onze laatste bijeenkomst met Anne-Mieke was op woensdag 24 november.  
Het thema van deze ochtend was “Verantwoordelijkheid”. Je komt dan al gauw terecht 
bij de term die tegenwoordig veel wordt gebruikt, t.w. “eigen verantwoordelijkheid”. In 
dit woord ver-antwoord-elijkheid zit het woord antwoord. Het gaat dus niet in de eerste 
plaats om jezelf , maar over de ander en over de relatie die je met een ander hebt. Het 
gaat erover dat je als mens niet alleen staat of voor jezelf leeft, maar samen met ande-
ren, die zo nodig een beroep op je kunnen doen.  
Hier viel genoeg over de bespreken met elkaar.  
Jammer genoeg moesten wij aan het eind van deze morgen afscheid nemen van Anne-
Mieke.  
In de zondag voorafgaand aan deze woensdag was Anne-Mieke onze voorganger. Haar 
preek stond in het teken van keuzes maken. Nu heeft zijzelf de keuze gemaakt om zie-
kenhuispastor te worden. 
Voor de toekomst wensen wij haar alle goeds toe. Als gespreksgroep gaan wij door. 
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op woensdag 26 januari 2022 van 10.00 tot 
11.30 uur in de Levensbron. 
Wij gaan dan met elkaar in gesprek over het zesde hoofdstuk uit bovengenoemd boekje 
“Liefde”.  Zou u het fijn vinden om mee te praten,  dan kunt u zich opgeven bij onderge-
tekende. Omdat wij met een kleine groep werken is het aantal nieuwe deelnemers be-
perkt.  
 

Namens  de gespreksgroep, 
Rita Stok 

Rita.stok@gmail.com 
 

 
Van de interimpredikant 
 
Intussen ben ik dan sinds jaar en dag betrokken bij de Levensbron. Het begrip ‘sinds jaar en 
dag’ is een middeleeuwse rechtsterm om aan te geven dat na een jaar een bepaalde situa-
tie een recht werd. De dag werd er aan toegevoegd om er zeker van te zijn dat het jaar 
echt om was. Rechtszekerheid is van alle tijden, nietwaar!? Zo kon iemand het burgerschap 
van een stad verkrijgen als sinds jaar en een dag in de stad werd gewoond.  
Ik ben me in het afgelopen jaar thuis gaan voelen in uw midden, al maak ik maar een deel 
van het gewone gemeenteleven mee. Voornamelijk dat deel dat zich afspeelt in overleg, 
een mailtje, een telefoontje, video-bellen (wat hebben we dat de afgelopen twee jaar goed 
onder de knie gekregen!), een vergadering van een taak- of werkgroep, kerkenraad of mo-
deramen. ’t Was ook fijn trouwens om een aantal keren een gesprekgroep te kunnen leiden. 
Mede de aanzet voor de start van een groep Vorming en Toerusting. U leest er meer over 
elders in De Toekomst.  Het is leuk en belangrijk om ook met de binnenkant van geloven be-
zig te zijn; wat geloven we en waarom en hoe en waar haakt het aan bij de manier waarop 
we in het leven staan?  
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Jammer genoeg kon eind november de bijeenkomst van de groep die het samengaan 
van de Opstandingskerk en De Levensbron begeleidt en stimuleert, niet doorgaan. U 
raadt het al: corona. We maakten de inschatting dat digitaal met elkaar spreken te 
weinig toegevoegde waarde zou hebben. We hopen nu deze maand, januari, met el-
kaar een tijdlijn uit te kunnen zetten voor het maken van een keuze hoe verder te 
gaan met de gebouwen. We gaan dan ook kijken naar de samenhang met de andere 
tijdlijn, die van het samengaan van beide gemeenten. Beide lijnen hebben natuurlijk 
alles met elkaar te maken, maar de vraag is op welke momenten ze op elkaar inha-
ken. Daarnaast is er trouwens ook nog een juridisch traject; op bepaalde momenten 
moeten er in het proces van samengaan (kerk)juridisch een aantal zaken geregeld 
zijn. Beide gemeenten worden bij dit geheel natuurlijk steeds betrokken.  
Kortom: nog best veel werk om te komen tot één gemeente met één gebouw en met 
één predikant.  
En dat laatste kan ik dan gebruiken als bruggetje om te schrijven dat het perspectief 
van die ene predikant dichterbij gekomen is, nu twee beroepskrachten een andere 
werkplek hebben gevonden. In collegiale kring hebben we hen al uitgezwaaid. Ik ga 
beiden missen; ook voor mij fijne collega’s.  
Door hun vertrek kwam het werk van de beroepingscommissie stil te liggen want, zoals 
dat heet, ‘er is nu een heel ander speelveld’. Er is een nieuwe solvabiliteitsverklaring 
aangevraagd: wat kunnen beide gemeenten nu samen aan predikantsformatie bekosti-
gen? De bedoeling is ook de beroepingscommissie in elk geval uit te breiden met nog 
twee leden uit de Opstandingskerk. En nee, ik heb geen angst dat de commissie dan te 
groot wordt; een brede vertegenwoordiging is alleen maar goed en het worden er niet 
meer dan tien. Dat is, weet ik uit ervaring, een goed te behappen aantal.  
 
Ik stip bovenstaand maar even wat dingen aan; over de meeste onderwerpen wordt 
elders in het kerkblad meer geschreven en bovendien hoop ik dat we elkaar op 16 ja-
nuari kunnen ontmoeten om letterlijk bij te praten in een gezamenlijke gemeentever-
gadering na de dienst in de Opstandingskerk.  
 
Ik wens u van harte een gezegend 2022 toe; dat er vrede op ons pad mag zijn en dat 
we de goedheid van onze God elke dag mogen herkennen.  
 
Hartelijke groeten, ds. Marius Braamse. 
marius.braamse@gmail.com of 06 53 9292 86 
 
 
 

Seniorenmiddag 20 januari 2022. 
De werkgroep Seniorenmiddag wenst u allen een voorspoedig 2022. 
 
Dhr. Nico Rasch uit Bussum is onze eerste gast op de Seniorenmiddag van het nieuwe 
jaar. 
Hij vertelt vol enthousiasme en kennis over het leven en werk van Johannes de Heer (ook 
wel Johan de Heer). 
 
Johan de Heer werd op 23 mei 1866 in Rotterdam geboren, hij was een Nederlandse 
evangelist, die aan de wieg stond van de protestants- christelijke radio- (later ook televi-
sie) omroep de NCRV. 
Bij ons bekend als samensteller van de Zangbundel Joh. de Heer, een liedboek met pro-
testants-christelijke liederen voor gebruik in huis en samenkomsten. 
 
Op deze middag zullen wij met elkaar wat liederen uit de Zangbundel zingen, wel zullen 
we in januari nog rekening met de Corona maatregelen moeten houden. Misschien zingen 
we daarom afwisselend in kleine groep en zullen we ook naar de liederen luisteren. 
 
Wij heten u allen welkom op een inspirerende, leerzame en gezellige middag 
 
De middag start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Voor vervoer naar deze middag kunt u tot maandagmiddag 17 januari contact opnemen 
met  
Janny Verwijs tel. 0180-423 347 
 

mailto:marius.braamse@gmail.com
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Gezamenlijke kerkdienst en gemeentevergadering 
 
We beginnen het nieuwe jaar goed als twee kerken die op weg zijn naar één gemeen-
te. 
De week van 16 tot 23 januari is de week van gebed voor de eenheid van christenen. 

 
Het thema van deze week, Licht in het duister, is geko-
zen door de kerken in het Midden-Oosten. Zij wijzen op 
de ster die de wijzen uit het oosten zagen en volgden en 
hen bij Jezus Christus brachten. “Als christenen worden 
we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen 
te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het ech-
ter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Het is 
dus belangrijk om voor eenheid te blijven bidden”.  
 
Daarom hebben we als kerken, die op weg zijn naar een-
heid, voor deze datum gekozen om een gezamenlijke 
kerkdienst en gemeentevergadering te houden. 

 
Eerst is er de kerkdienst, waarin het avondmaal gevierd wordt. Na de dienst is er een 
gemeentevergadering, waarin we met elkaar van gedachten wisselen over de stand 
van zaken in het proces van samengaan.  
 
Het gaat o.a. om informatieverstrekking en we spreken ook over een tijdpad. Onze 
begeleider Marius Braamse is ook aanwezig. 
We hopen natuurlijk dat het ondanks de Coronomaatregelen doorgang kan vinden.  
 
Jan Huisman 
Ellie Lagendijk 

Het meisje met de zwavelstokjes-  een sprookje 
 
Het was afschuwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te worden. Het was 
ook de laatste avond van het jaar, oudejaarsavond. 
 
In die kou en in dat donker liep er op straat een arm, klein meisje, zonder muts en op 
blote voeten. Ze had wel pantoffels aangehad toen ze van huis ging, maar dat hielp 
niet veel: het waren heel grote pantoffels, haar moeder had ze het laatst gedragen, zo 
groot waren ze, en het meisje had ze bij het oversteken verloren, toen er twee rijtui-
gen vreselijk hard voorbijvlogen. De ene pantoffel was niet te vinden en met de ande-
re ging er een jongen vandoor: hij zei dat hij hem als wieg kon gebruiken als hij later 
kinderen kreeg. 
 
Daar liep dat meisje dus op haar blote voetjes, die rood en blauw zagen van de kou. In 
een oud schort had ze een heleboel zwavelstokjes en één bosje hield ze in haar hand. 
Niemand had nog iets van haar gekocht, de hele dag niet. Niemand had haar ook maar 
een stuivertje gegeven. 
 
Hongerig en koud liep ze daar en ze zag er zo zielig uit, dat arme stakkerdje! De 
sneeuwvlokken vielen in haar lange, blonde haar, dat zo 
mooi in haar nek krulde, maar aan dat soort dingen dacht 
ze echt niet. Uit alle ramen scheen licht naar buiten en 
het rook overal zo lekker naar gebraden gans; het was im-
mers oudejaarsavond en daar dacht ze wel aan. 
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In een hoekje tussen twee huizen, waarvan het ene een beetje vooruitstak, ging ze in 
elkaar gedoken zitten. Haar beentjes trok ze onder zich op, maar ze kreeg het nog 
kouder, en naar huis durfde ze niet, want ze had geen zwavelstokjes verkocht en ook 
geen stuivertje gekregen. Haar vader zou haar slaan en thuis was het trouwens ook 
koud. Ze woonden vlak onder het dak en daar blies de wind doorheen, ook al waren de 
ergste kieren met stro en oude lappen dichtgestopt. 
 
Ze had bijna geen gevoel meer in haar handjes van de kou. O, wat zou een zwavel-
stokje lekker warm zijn! Zou ze er eentje uit het bosje durven trekken en het tegen 
de muur afstrijken om haar handen te warmen? 
 
Ze trok er een uit. "Ritsss..." Wat vlamde dat, wat brandde dat! Het gaf een warm, 
helder vlammetje, net een kaarsje, toen ze haar handen eromheen hield. 
 
Een wonderlijk licht gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een grote, ijzeren kachel 
zat met glimmende koperen ballen en een koperen trommel. Het vuur brandde zo 
heerlijk, het was zo lekker warm. 
 
Maar wat was dat? Het meisje strekte haar voetjes al uit om die ook te warmen - toen 
ging de vlam uit, de kachel verdween - en zij zat met een stompje van het afgebrande 
zwavelstokje in haar hand. 
 
Ze stak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het schijnsel op de muur 
viel, werd die doorzichtig, net als een sluier. Ze keek zo de kamer in, waar de tafel 
gedekt was met een spierwit tafelkleed, met het fijnste porselein. De gebraden gans, 
gevuld met pruimen en appeltjes, stond heerlijk te dampen. En wat het aller-
heerlijkst was, de gans sprong van de schaal en waggelde met een vork en mes in zijn 
rug over de grond. Hij kwam recht op het arme meisje af; toen ging het zwavelstokje 
uit en was alleen de dichte, koude muur er nog. 
 
Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder de mooiste kerstboom, nog groter en nog 
rijker versierd dan de boom die ze door de glazen deur bij de rijke koopman had ge-
zien, vorig jaar met Kerstmis. Er brandden wel duizend kaarsjes aan de groene tak-
ken, en gekleurde prentjes, zoals je die in etalages ziet, keken haar aan. Het meisje 
strekte haar beide handen uit - toen ging het zwavelstokje uit, de vele kerstkaarsjes 
gingen de lucht in en veranderden in sterren, zag ze. Eentje viel er en liet een lange 
streep van vuur achter aan de hemel. "Nu gaat er iemand dood," zei het meisje. Want 
haar oude grootmoeder, de enige die lief voor haar was geweest, maar die nu dood 
was, had gezegd: "Als er een ster valt, gaat er een zieltje naar God." 
 
Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur, het gaf licht en in het schijnsel 
stond haar oma, heel duidelijk, heel stralend, heel vriendelijk en lief. "Oma!" riep het 
meisje. "O, neem me mee! Ik weet dat je weg bent, als het zwavelstokje uitgaat. 
Weg, net als de warme kachel, de gebraden gans en die prachtige, grote kerstboom." 
 
Haastig streek ze de rest van de zwavelstokjes uit het bosje af, want ze wilde oma 
vasthouden. De zwavelstokjes gaven zoveel licht dat het klaarlichte dag leek. Oma 
had er nog nooit zo mooi en zo groot uitgezien. Ze nam het kleine meisje op haar arm 
en ze vlogen, stralend en blij, heel, heel hoog. Er was geen kou, geen honger, geen 
angst - ze waren bij God. 
 
Maar in het hoekje bij het huis zat in de koude winter-
morgen het kleine meisje met de rode wangen, met 
een glimlach om haar mond - dood, doodgevroren op 
de laatste avond van het oude jaar. 
 
Het werd nieuwjaarsochtend en de kleine dode zat 
daar met haar zwavelstokjes, waarvan een bosje bijna 
was opgebrand. Ze heeft zich willen warmen, zeiden 
ze. Niemand wist wat voor moois ze had gezien, hoe 
stralend ze met oma de vreugde van het nieuwe jaar 
was ingegaan. 
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Bij de jaarwisseling 

 
 

Nu wij wachten op de winter, 
verwarm ons, goede God. 

Laat uw adem ons bezielen 
als de kou ons bevangt; 

blaas in ons 
als de dood ons dreigt te bevriezen. 

 
Laat de lente lachen, 

laat de veulens buitelen over eigen benen, 
laat de krokussen bloeien, 

laat ontluiken de narcis en de tulp. 
 

Wij verlangen naar de zomer, 
wij hunkeren naar de zon - 

laat uw gloed ons omarmen, 
koester ons in het licht dat liefde heet. 

 
Als de herfst weer komen zal, 

het blad opnieuw zal vallen van de bomen, 
aanvaard dan onze dankbaarheid 

als een offer aan U. 
 

Want van U zijn onze dagen, 
winter en lente, 
zomer en herfst - 

van U is heel het jaar dat voor ons ligt. 
 

Nu wij wachten op wat komt 
weten wij: 

Uw genade is witter dan sneeuw 
en Uw vrede licht als de zomer. 

Lof zij U in eeuwigheid! 
Amen. 

 
 

André F.Troost 


