
mei 2022<< >>> 46e jaargang no 5  Gereformeerde Kerk Rijsoord 

1 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave . . . . . . . . . . 1 
Erediensten, pastoraat . .  . . . . . 2,3 
In memoriam Arco Kroos, VVB, opbrengst collecte . . . 4,5 
In memoriam Wout Haasjes, Avondmaal bij u thuis . . . 6,7 
Kerkelijk bureau, verjaardagen, kerkelijke stand, schoonmaakhulp 8 
Bijbelleesrooster . . . . . . . . . 9 
Bedankjes, Inloopochtenden, ontmoetingsavond 30+ . . . 10 
PCOB, Barbecue, Lunchcafé de Fontein . . . . . 11 
Kerkbalans, Gemiste collectes, giften CVK, Collectes, giften Diaconie 12,13 
Van de interim predikant, bazaar in Levensbron, Kunst in de Kerk . 14,15 
Bericht uit Bolnes, Zondagavondzang Bethelkerk, Feest van de Geest 16,17 
(Concert)agenda . . . . . . . . . 18 

Stencilen:  
maandag 23 mei 

Jan Monteban  
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Inleveren van kopij voor juni 

met vermelding van afzender: 
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Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Van de redactie 
 
Het Paasfeest ligt achter ons. De lente is aangebroken. De natuur is ontloken, over-
al bloeien tulpen en narcissen. Het ziet er feestelijk uit. 
 
Wat een contrast met het verdriet van de families van de drie gemeenteleden die 
ons deze maand ontvallen zijn. Wat fijn dat we als gemeenten om hen heen kunnen 
staan.  
Ook het verdriet om de dood en het verderf waardoor de Oekraïne getroffen wordt 
stemt ons droevig. Mooi dat we door middel van de kaars in de kleuren van de Oe-
krainse vlag die op de gedachtenistafel staat hen gedenken.  
 
Op 22 april hebben we een gemeenteberaad gehou-
den. Het was goed dat zovelen daarbij aanwezig 
waren. Het gaat ons allen aan.  
22 mei verwelkomen we de broeders en zusters uit 
de Levensbron in onze kerk, we vieren samen het 
Avondmaal en gaan na de dienst met elkaar in ge-
sprek.  
In deze editie van Rijsoord aan ‘t Woord vindt u 
weer informatie over diverse activiteiten die wor-
den georganiseerd. Voel u welkom!!! 
  
Veel leesplezier gewenst!! 
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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 1 mei 2022 

09.30 uur : Ds. C. Romkes, Barendrecht 

Chauffeurs : B. Sintemaartensdijk en C. IJsselstein 

Koster : Hans Vietsch 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Kerk in Actie Noodhulp 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

    

 

Zondag 8 mei 2022—Jeugddienst—Top 2000 dienst 

09.30 uur : 4Tune 

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

Koster : Henk van der Starre 

Organist : geen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag  15 mei 2022 

09.30 uur : Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht 

Church4you : Mirjam en Pauline 

Chauffeurs : D.W. Alblas en H. Bestebreurtje 

Koster : Wim van Bruggen 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 22 mei 2022—Gezamenlijke dienst met Levensbron 

Viering Heilig Avondmaal 

Gemeenteberaad na afloop Eredienst 

09.30 uur : Mw. E. Bolhuis—Szabo, Hendrik Ido Ambacht 

Chauffeurs : J. Ijsselstein en J. Op den Brouw 

Koster : Henk van Mastrigt 

Organist : Matthijs op den Brouw 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Pastoraat 
 
 
Dhr. en mevr. D. van der Burg (Rijksstraatweg) waren 22 maart 55 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd en wij wensen hen nog veel goede jaren toe. 
 
Op 3 mei vieren Joop en Janny Zijderveld hun 60 jarig huwelijksfeest. 
 
Op 12 mei a.s. gedenken Arie en Ria Bode hun 55 jarig huwelijksjubileum.  
 
Beide bruidsparen van harte gelukgewenst!  
 
Mw. W.B. Kooijman-van Noort (Klooslaan) verblijft nog in de Hof van Sliedrecht te 
Sliedrecht. 
 
Mevr. Lodder-van der Steen (Boksdoornstraat) mocht weer thuiskomen uit het zorgho-
tel bij het Maasstadziekenhuis. 
 
Mevr. G.T. (Truus) van der Waal (Rijksstraatweg) verblijft nog voor revalidatie in Lau-
rens Intermezzo Zuid.  
 
Mevr. A. Blaak (Mauritsweg) verblijft nog in het zorghotel van Swinhove 
 
Dhr. Arie Bode ondergaat de behandelingen. 
 
Wij bidden om kracht (ook bij het maken van moeilijke beslissingen), troost, moed en 
vertrouwen voor allen die dit nodig hebben. 
 
 
Hartelijke groet vanuit het wijkteam, 
Elselien van Gameren. 

Donderdag 26 mei 2022—Hemelvaartsdag 

SARI dienst in Opstandingskerk  

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

Koster : Hans Vietsch 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 29 mei 2022 

09.30 uur : Mw. Ds. M. Moerland, Zwijndrecht 

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

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Harry Heystek 

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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In memoriam 
 
Op zaterdag 19 maart is overleden Cornelis Arjan Kroos in de leeftijd van 54 jaar. Hij 
woonde aan de Weteringsingel in Hendrik-Ido-Ambacht. Op de rouwkaart schrijft de 
familie: Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. 
 
Arco Kroos werd geboren in Rijsoord. Daar groeide hij op, als één van de drie kinderen 
in het gezin Kroos. In 1988 ontmoette hij zijn toekomstige echtgenote Ariënne. Zij 
trouwden in april 1992 en kregen drie kinderen: dochter Dewi en de zonen Melvin en 
Jesse. 
 
Na de landbouwschool en werk op het land, tussen dieren en in een tuincentrum, was 
er in 1994 een omslag in het leven van Arco en volgde hij een opleiding in de zorg. Hij 
is daarin werkzaam geweest als verpleegkundige en als opleider. 
Arco was een lieve man, vader en zoon. 
 
In het zigzag leven tussen grote hoogten en grote diepten is het beeld van de barm-
hartige vader voor hem een troost: dat je ondanks al je rusteloos zoeken en verdwa-
len, ten diepste een geliefd mens van God bent. Het heeft in hem de verbondenheid 
met Jezus doen groeien. 
In alle kwetsbaarheid die hij heeft ervaren, is dat voor Arco ten volle duidelijk gewor-
den. 
En zoals het hem eigen was, heeft hij dat met grote gedrevenheid en passie geuit en 
duidelijk willen maken aan allen om hem heen.  
 
In de laatste periode van zijn leven, toen hij ziek was, heeft zijn geloof zich steeds 
verder verdiept. 
God houdt van mensen, ook als je je eigen weg moet gaan op 
zoek naar wie je bent. 
God houdt van mensen. Van jou en van mij en altijd weer 
staat hij klaar om je te omarmen. 
De begrafenis was 26 maart in H-I-Ambacht, na een uitvaart-
dienst bij ons in de Opstandingskerk. Op 27 maart zongen wij 
in de morgendienst Lied 912 de verzen 1 en 6,  
Neem mijn leven laat het Heer… 
 
We wensen familie, vrienden en in het bijzonder Ariënne, de 
kinderen en moeder Nies, Gods troostende nabijheid toe. 
 
Elselien van Gameren  

 
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”,   
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand mei zal op 27 
mei 2022 plaatsvinden. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) 
is 002633644. 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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Koninklijke onderscheiding 
 
26 april jl. was een bijzondere dag.  
 
In Theater het Kruispunt in Barendrecht ontving  
 
Caroline Bode  
 
een Koninklijke Onderscheiding! Ze werd benoemd tot  
lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 
Naast al het werk dat Caroline heeft gedaan en nog 
doet voor onze kerk zet ze zich ook al vele jaren in voor 
Hospice De Reiziger in Barendrecht. Ook in het zieken-
huis waar ze werkt is ze heel actief. Het lintje is dus 
zeer verdiend!!!  
 
Op dezelfde dag was het feest aan de Batelaar in Oos-
terhout. Nietsvermoedend kreeg onze organist  
 
Jacob van Nes  
 
thuis bezoek van Burgemeester Buijs van Oosterhout die 
hem namens de Koning ook een Koninklijke Onderschei-
ding mocht opspelden.  
 
We gelukwensen Caroline en Jacob van harte met deze 
zeer verdiende onderscheiding!!! 
 

Opbrengst Collectes 
 
In de maand maart is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde 
collectebonnen totaal  € 2372,00 ontvangen.  
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
  
06-03-2022 Diaconie € 164,18 
 Onderhoud gebouwen € 118,20 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   45,97 
 
13-03-2022 Noodhulp Oekraïne € 1474,70 
 
20-03-2022 Diaconie € 168,73 
 Onderhoud gebouwen € 121,48 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   47,24 
 
27-03-2022 Kerk € 115,75 
 Onderhoud gebouwen €   83,34 
 Zendingscollecte kerk in Actie €   32,41 
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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IN MEMORIAM   WOLTER  HAASJES      1939   -  2022 
 
Op vrijdag 1 april 2022 overleed plotseling Wout Haasjes. Er zullen velen zijn die ver-
onderstellen dat hij altijd Rijsoordenaar is geweest, maar dan moet ik toch eerst te-
rug naar zijn jeugd. 
 
Hij werd geboren in Hasselt in Overijssel in het gezin van een ondernemende midden-
stander, die zijn groeiende gezin ook taken gaf om het familiebedrijf voldoende in-
komsten te laten opleveren en een goede toekomst te bezorgen. Daarvoor werd de 
klantenkring tot ver buiten de dorpsgrenzen uitgebreid met inschakeling van de op-
groeiende zonen. 
 
Wout kreeg na de basisschool een vervolgopleiding die hem in staat stelde een admi-
nistratieve loopbaan te zoeken. Hij schreef daarom op een advertentie van de Boe-
renleenbank in Ridderkerk en werd daar aangenomen als beginnende klerk  met name 
toen bleek dat hij niet Rooms Katholiek was.  In die tijd was het streven van die bank 
om in elk dorp een vestiging te openen. Rijsoord had op dat gebied nog niets. Wout 
werd gevraagd een kassa te openen in gebouw de Bron om klanten voor een toekom-
stige vestiging te  werven. Door zijn prettige manier van omgang met  de bezoekers 
en de grote hulpvaardigheid tot in de huiskamer van ouderen werd hij snel een be-
grip: de klantenkring groeide voorspoedig. 
 
Als vrijgezel had hij in Rijsoord een kosthuis gevonden bij de dames Vaandrager aan 
de Rijksstraatweg. Smakelijk kon hij vertellen over het strenge regiem dat zij tracht-
ten hem  en zijn mede kostganger op te leggen. Roken in huis was niet gewenst. En 
toen hij lid werd van  muziekvereniging Sursum Corda en binnenshuis met zijn instru-
ment ging oefenen wisten de dames zijn enthousiasme  drastisch te beperken. 
Inmiddels kreeg hij kennis aan Norma van der Linden uit Slikkerveer. Dat contact 
groeide uit tot een vaste relatie en na verloop van tijd kwam het tot een trouwerij. 
De bank had ook niet stil gezeten en in het hart van Rijsoord een aantrekkelijk kan-
toor met woonhuis laten bouwen .Daar kon het 
jonge paar na verloop van tijd intrekken. Het 
huwelijk werd gezegend met de geboorte van 3 
zonen, Jozua, Marc en Gijs. 
Intussen had Wout zich aangemeld bij De Gere-
formeerde Kerk van Rijsoord. Toestemming tot 
de toegang aan het  Heilig  Avondmaal kreeg 
hij toen scriba Kors Klootwijk de vraag op zon-
dagmorgen aan kerkenraad voorlegde in ge-
bouw De Bron. Door de verbouwing van de kerk 
werden daar meer dan een half jaar de weke-
lijkse diensten gehouden gehouden. 
 
Omdat Wout zich kerkelijk ook niet afzijdig 
hield viel spoedig het oog van de Commissie 
van Beheer op hem. Hij werd al vlot benoemd 
als boekhouder en heeft geruime tijd die func-
tie vervuld met nog de nodige nevenopdrach-
ten. Via deze contacten kregen beiden een uitgebreide vriendenkring in Rijsoord. De 
kerk bleef hem vinden, de jaarboekjes vermelden bijna alle jaren tussen 1968 en 2004 
de vele functies die hij bijna onafgebroken vervulde. 
Wout was een getalenteerd tekenaar. Daarvan getuigen de vele fraaie uitvoeringen 
van de jaarboekjes en omslagen van Rijsoord aan `Woord. Een bewijs van zijn kunnen 
vinden we ook op zijn rouwbericht: de kerk van de achterzijde over de Waal gezien.                                           
Toen het Eetcafe werd opgericht meldde Wout zich snel aan als  koker, en jarenlang 
heeft hij laten zien dat hij ook een begaafde kok was, die met groot enthousiasme en 
zweetdruppels achter het grote fornuis stond. 
Jammer was het dat Norma al vroeg in die jaren met ziekte kreeg te maken die in de 
loop der tijd een stempel drukte op het gezinsleven. Waar mogelijk nam Wout taken 
in het huishouden over. Intussen waren ze naar Zwijndrecht verhuisd. Na een aantal 
jaren, in 2019, volgde haar overlijden. Norma had zich grote zorgen gemaakt hoe  
Wout alleen verder zou moeten. 
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Avondmaal bij u thuis 
 
Door Corona is het lange tijd niet mogelijk geweest maar gelukkig ligt die nare tijd 
achter ons.  
 
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u niet in de gelegenheid bent om in de 
dienst van 09.30 uur aanwezig te zijn en zo het Heilig Avondmaal mee te vieren.  
 
Dankzij de Beeld-en Geluidsopnames die van iedere dienst worden gemaakt is het nu 
ook mogelijk om in de namiddag het Avondmaal te vieren. Hierbij wordt dan op de 
computer de dienst getoond en mee gevierd.  
 
Vóór Corona bestond al de mogelijkheid om in de 
namiddag in de kerkzaal samen met Jan en Mar-
rie de Koning het Avondmaal te vieren. 
 
Ook kan er bij u thuis een ouderling het Avond-
maal met u vieren, misschien samen met andere 
gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst in 
de ochtend te bezoeken.  
 
Heeft u belangstelling? Wilt u dit dan aangeven 
bij de diaconie?  
 
 
De kerkenraad 

 
Helaas werd Wout eerder getroffen door een attack waardoor vooral de mogelijkheid een  
gesprek te voeren moeizaam werd. Toen de toestand van Norma zodanig verslechterde 
dat overlijden onafwendbaar werd, was de toestand van Wout haar grootste zorg. 
Gelukkig wist Wout na haar overlijden zijn leven tot op zekere hoogte nog op te pakken. 
Hierbij moet worden vermeld dat alle drie de zonen hun rol in zijn verzorging op bewon-
derenswaardige wijze hebben vervuld. Zo kon hij nog geruime tijd alle zondagen de kerk-
dienst bijwonen. Hij zag ook nog kans fietstochtjes te maken in de naaste omgeving. Ging 
daarbij ook naar Ridderkerk om naar zijn oude werkplek te kijken en moest tot zijn ver-
bijstering  constateren dat de bank waar hij zijn hele werkzame leven aan had besteed 
een verlaten gebouw was......... 
 
Op 7 april werd afscheid genomen van Wout in zijn geliefde Opstandingskerk in een druk-
bezochte dienst waarin dominee Streefkerk voorging. Hij maakte dankbaar gebruik van de 
tekst uit Micha 6 die Wout al  had aangegeven voor zijn uitvaartdienst. 
 
Wim van Gameren 
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Kerkelijke stand 
 
Op zondag 27 maart jl. is overleden 
 
Cornelis Arjan (Arco) Kroos 
 
in de leeftijd van 54 jaar.  
 
Op vrijdag 1 april jl. overleed  
 
Wolter (Wout) Haasjes 
 
in de leeftijd van 82 jaar.  
 
Op zaterdag 23 april jl. is overleden 
 
Pieter van Oorschot 
 
in de leeftijd van 90 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  
3 mei 1940 
De heer D.S. van der Burg 
Rijksstraatweg 223 
2988 BE  Rijsoord 
 
3 mei 1938 
De heer J.Zijderveld                                       
Rijksstraatweg 124                         
2988 BL Rijsoord 
 
4 mei 1940 
De heer C. Bakker 
Rijksstraatweg 233 
2988 BE  Rijsoord 
 
 
23 mei 1940 
Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje 
Mauritsweg 22 
2988 AK  Rijsoord 
 
25 mei 1936  
Mevrouw A. Klootwijk-Stolk 
Boksdoornstraat 2 (K 317) 
2982BC Ridderkerk      
 
28 mei 1937 
Mevrouw R. van Gameren-Huizer 
Oranjestraat 2a 
2991 CL Barendrecht 

 
 
 

 

Schoonmaakhulp gezocht 
 
Hierbij vraagt het CVK weer uw hulp bij het 
schoonmaken van onze kerk. 
 
Dit zal gebeuren op maandag 2 mei en een 
uitloop naar dinsdag 3 mei. 
 
Heeft U tijd om hiermee te helpen geef U 
dan op bij onze koster Henk 
 
Er is altijd wel iets bij de koffie te nuttigen 
 
Namens het CVK 
koster Henk  
 

 
Het licht brandt 
voor Oekraïne 
 
 
 
 
 
 
Op de gedachtenis-
tafel staat sinds 
enkele weken een 
kaars met linten in 
de kleuren van de 
Oekrainse vlag. 
 
Op deze manier 
brandt het licht 
voor de bevolking 
van de Oekraïne.  
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NBG Bijbelleesrooster  
 
mei 
 
 
 
 
 
  

zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk 

ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad 

di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden 

wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking - Opgejaagd 

do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen 

vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Isra-
ël 

za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 

zo 8 mei 
Psalm 77 

Onrust en ontzag 

ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 

di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 

wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden 

do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 

vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord 

za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 

zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 

ma 16 mei Psalm 93 Koning 

di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 

wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 

do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 

vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over ... 

za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 

zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 

ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 

di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek 

wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing 

do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 

vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad 

za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 

zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 

ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 

di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 
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Dankbaar gedenken wij,  
 
Joop en Janny Zijderveld  
dat wij op 3 mei a.s. 60 jaar zijn getrouwd.  
 
Dit vieren wij in de familiekring.  
 
Nadat Joop vorig jaar zo ziek was, gaat het nu iedere 
dag beter.  
 
Ook hoopt Joop op 3 mei 84 jaar oud te worden.  
 
Joop en Janny Zijderveld 
 

 
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en appjes die ik mocht 
ontvangen na het overlijden van mijn zoon Arco. 
 
Dank je wel voor zoveel medeleven. 
 
Hartelijke groet, 
Nies Kroos 

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 13 mei 2022 
 
 

Achter de bar staan Arie en Ragnar 

Bedankt! 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes voor mijn verjaardag 
 
Henk van der Starre  
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PCOB 
 
Woensdag 25 mei 2022  houdt de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) weer 
haar maandelijkse bijeenkomst. De 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. 
Deze middag komt de heer Van der Spek vertellen over 200 jaar Koninkrijk. Een ver-
haal vol met beelden en anakdotes. Het belooft een interressante middag te worden.  
Iedereen  is van harte welkom en breng gerust iemand mee.  
 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: 0653750608 

 
Lunchcafé De Fontein 
 
Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel 
weer gedekt: 

 
5 mei (aanmelden tot uiterlijk 28 april) 
19 mei (aanmelden tot uiterlijk 12 mei) 
 

 
Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel 
gedekt wordt. 
Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.  
Staat u als vaste gast op de lijst, dan hoeft u zich niet 
op te geven. 
Wilt u kennismaken met het lunchcafé, er zijn nog 
enkele plaatsen vrij, bel dan met Marrie de Koning 
tel: 490146 of Ria Bode tel: 426208, dan zetten we 
een bord voor u klaar.  
 
De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,
-  
Hartelijke groet, 
Marrie en Ria 

 
2 juli   —  Barbecue 
 
Op 2 juli a.s. hopen we weer de jaarlijkse 
Barbecue te organiseren.  
 
Ook de gemeenteleden van de Levensbron 
zijn hierbij van harte welkom.  
 
Nadere bijzonderheden volgen nog.  
 
Houd alvast de datum vrij!!!! 

Inzameling gebruikte kleding 
  
Zolang we nog de beschikking hebben over berging zamelen we nog kleding, tassen, rie-
men en schoenen in mits van redelijke kwaliteit. 
 
U kunt dit in een zak of doos afgeven of neerzetten bij Ria Bode (Rijksstraatweg 177). 
Mocht dat niet lukken dan komen we het bij u ophalen. 
Alvast bedankt. 
  
Hartelijke groet, Ria Bode 
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Stand per 22 april 2022: 
 
Door 130 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 66.751,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 53 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt  ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren 
naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmees-
ters.  
U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van 
het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.  
Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 onder vermelding van “VVB 2022” (het formulier hoeft u dan niet meer in te 
sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur 

 
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 14 maart 2022 t/m 22 april 2022) 
 
Via de Rabobank voor de kerk € 50,00 
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg voor de kerk € 10,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes maand april € 20,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
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Collecte zondag 29 mei 2022 –  
voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk 
 
Diaconaat: ook voor jongeren 
 
Diaconaal werk, is dat alleen voor volwassenen? Nee!  
Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie 
hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaco-
naat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdlei-
der en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen 
om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert 
hen ook om diaconaal actief te blijven. Deze collecte wordt van harte aanbevolen! 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Deurcollecte in de maand mei –  
voor Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Zuid-Afrika, de Bijbel brengt arme boeren in actie 
 
Veel boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in 
armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren.  
Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfa-
milies te laten samenwerken.  
De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere land-
bouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, 
oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele 
verbetering van de leefomstandigheden optreedt.  
Deze collecte wordt van harte aanbevolen! 
  
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Ontvangen giften Diaconie 
 
Via de Rabobank voor Oekraïne € 100,00 
Via de Rabobank voor De Haven € 50,00 
Via de Rabobank voor De Haven € 30,00 
Via D.W. Alblas voor De Haven € 20,00 
Via C. op den Brouw voor De Haven € 20,00 
  
Namens de CvD hartelijk dan k voor uw giften. 
  
Kees Alblas 
Penningmeester C.v.D. 
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Van de interim predikant 
 
De stuurgroep voor het samengaan van De Levensbron en de Opstandingskerk kwam eind 
maart in een goede sfeer bij elkaar. We hebben bij die gelegenheid vooral de voortgang 
met elkaar besproken. De grote lijn is dat het goed loopt. Er is veel in gang gezet.  
 
Eén kerkgebouw 
De kerkrentmeesters van beide gemeenten zijn intussen gestart met een beoordeling van 
het eigen kerkgebouw. In het besef dat een kerkgebouw niet zomaar een gebouw is, gaan 
zij in beeld brengen wat de voor- en nadelen zijn van de beide kerkgebouwen. In welk 
kerkgebouw kunnen we straks het best, het prettigst, gezamenlijk gemeente zijn? Welk 
gebouw leent zich daar het best voor? Ja, en  ook: wat kan financieel het beste uit? Want 
geld mag dan niet de hoofdzaak zijn, ’t speelt natuurlijk wel een rol.  
Zoals u weet, is op aangeven van de classis in de samenwerkingsovereenkomst voor het 
gezamenlijke beroepingswerk opgenomen dat er een kerkgebouw gesloten zal gaan wor-
den. Zodat gewaarborgd is dat de predikant zonder problemen betaald kan worden. Nu 
was het toch al de bedoeling om met één kerkgebouw de gezamenlijke toekomst in te 
gaan, dus prima om dat dan ook vast te leggen in deze overeenkomst.  
Alles bij elkaar moet er een voorstel komen, dat door de kerkenraden overgenomen kan 
worden om met u als gemeente te bespreken.  
 
Alles samen 
Voor het concreet praktisch dingen samen doen, nu al, hebben we de groeilijst. Die kon-
den we in de stuurgroep met wat details aanvullen. We kunnen nu nog niet alles samen 
doen omdat het nog gescheiden gemeenten zijn met elk een eigen gebouw, een eigen 
aanpak van organiseren, eigen kerkdiensten en eigen kerkenraden. Denk aan kerkbalans, 
de kerkauto, de kosterij, maar ook beeld en geluid respectievelijk de kerkradio. Dat zijn 
dingen die kunnen later samengevoegd worden, als het ene gebouw in zicht komt.  
Over kerkdiensten gesproken: omdat het niet lukte voor beide gemeenten een predikant 
te vinden voor 10 juli aanstaande zijn er komende zomer 7 gezamenlijke diensten. Zeven 
is een mooi bijbels getal, dus dat komt wel goed. Ook is er gesproken over het samen 
vormgeven van de startdag in september. U gaat er meer van horen.  
De stuurgroep besloot om aan de kerkenraden een tijdpad voor te leggen dat er van uit-
gaat dat beide gemeenten samen zijn per 1 januari 2024. Uiteindelijk beslissen de ker-
kenraden dat natuurlijk, nadat ze de gemeenten daarover hebben gehoord. In de afwe-
ging waar de stuurgroep voor stond, kwamen we hier bij uit. Het samen brengen van 
twee gemeenten is een intensief proces en dan zou het jammer zijn als de energie weg 
ging lekken omdat het te lang gaat duren. Er werd opgemerkt dat nu al merkbaar is dat 
activiteiten in de benen zakken, “omdat we straks toch samengaan, dan pakken we het 
wel weer op”. Ook ten aanzien van de keuze van het kerkgebouw is enige spoed wel han-
dig, omdat het nu dreigt dat investeringen of benodigde reparaties worden uitgesteld in 
afwachting van de keuze van het kerkgebouw. En ja, soms kunnen we lang over dingen 
blijven praten; we kunnen het ook gewoon doen! Zo heb ik de mentaliteit hier ook wel 
leren kennen: de hand aan de ploeg slaan zou als motto boven beide gemeenten niet 
misstaan. Het fijne is ook dat er na het feitelijke samengaan tijd en ruimte vrij komt om 
samen verder te bouwen aan de gemeenschap. Dat is uiteindelijk toch de bedoeling.  
 
Gemeentevergadering 
Over het beroepingswerk kan ik melden dat de beroepingscommissie hard aan het werk is 
om kandidaten te enthousiasmeren te reageren op de vacature. We hopen en bidden dat 
de arbeid snel tot een goed resultaat leidt.  
Wellicht valt er iets meer te zeggen over het beroepingswerk op de gemeentevergade-
ring die is gepland voor 22 mei in de Opstandingskerk. De bijeenkomst wordt gehouden 
aansluitend aan de dienst van Schrift en Tafel. We horen bij die gelegenheid ook graag 
van u hoe u het vindt gaan met de samenwerking. Hoe is om allerlei dingen samen te 
doen? Wat ziet u als winst in het samen doen? Maar vast zijn er ook dingen waar u tegen-
op ziet of die u niet leuk vindt; ook dat kunnen we met elkaar delen op de gemeentever-
gadering.  
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Leidraad zal vooral zijn om te informeren, bij te praten en elkaar te ontmoeten. Glo-
baal zal het programma er uit bestaan om na de dienst koffie te drinken en daarna te 
spreken over het samengaan en het beroepingswerk. Niet iedereen vindt het makke-
lijk om zo maar voor een groot publiek te vragen of te spreken wat hem of haar op het 
hart ligt, ook daar wordt aan gedacht in de vorm van een brievenbus voor schriftelijke 
reacties en een flap-over. Ik zal de vergadering voorzitten. Na de bijeenkomst zal er 
ook nog mogelijkheid zijn elkaar te ontmoeten met een drankje. De precieze agenda 
volgt nog via de zondagsbrieven en de website.   
 
Zit u met vragen, opmerkingen, ideeën of zorgen: bel me of mail me, mari-
us.braamse@gmail.com of 06 53 9292 86 
 
Hartelijke groeten, 
ds. Marius Braamse 
 

Voorjaarsbazaar bij Levensbron! 
 
Op zaterdag 7 mei aanstaande organiseert de activiteitencommissie van Protestantse ge-
meente de Levensbron voor het eerst in haar bestaan een voorjaarsbazaar. 
 
Normaal wordt in september of oktober een tweedaags bazaarweekend georganiseerd. 
Door de Coronapandemie en de daarbij behorende beperkende maatregelen zijn de ba-
zaarweekenden in 2020 en 2021 niet doorgegaan. Nu de beperkende maatregelen zijn 
opgeheven wil de commissie de draad zo snel mogelijk weer oppakken en organiseert 
daarom op 7 mei een ééndaags evenement in en om de kerk.  
 
Er zullen diverse kramen zijn met huishoudelijke artikelen, cadeau artikelen, CD’ s en 
platen. Maar ook boeken, speelgoed, elektra en gereedschappen zullen te koop aangebo-
den worden. Ook aan de inwendige mens zal worden gedacht. Zo zullen er broodjes 
worst en hamburgers worden verkocht. Ook de inmiddels beroemde oliebollen zullen 
niet ontbreken. 
Kortom genoeg redenen om ons met een bezoekje te vereren.  
U ben van harte welkom op zaterdag 7 mei 2022 tussen 10.00 en 16.00 uur. 
U vindt on aan de Jan Luijkenstraat 10 te Ridderkerk. 
 
Namens de activiteitencommissie Herman Krijgsman. 

Kunst in de Kerk 
 
De kunstwerken die momenteel in de Levensbron hangen, hangen daar al weer een tijd. 
Dus… tijd voor verandering. 
 
In de vorige Toekomst en Rijsoord aan het woord, heeft u al kunnen lezen dat er een 
kleine stuurgroep vanuit de Opstandingskerk en de Levensbron vroeg om kunstzinnige 
bijdragen te leveren voor het feest “In vuur en vlam”. 
Wij als kunstcommissie zullen er voor zorgen dat de ingeleverde kunstwerken een mooi 
plaatsje krijgen in de Levensbron. Voor kleine voorwerpen is er ruimte in de vitrine in de 
hal. 
Het is de bedoeling dat deze werken blijven hangen tot half oktober. 
 
Op 1 november willen we de Levensbron weer voorzien van nieuwe kunstwerken. 
Omdat het de bedoeling is dat de Opstandingskerk en de Levensbron in 2024 samen gaan 
leek het ons mooi om als onderwerp “Samen op weg” te kiezen. 
Het is de bedoeling dat deze werken ongeveer 1 jaar in de kerk blijven. 
Wij hopen dat er weer mooie werken worden ingeleverd. Doet u mee? 
 
Graag horen wij van u of u mee doet en wat u heeft gemaakt of wilt gaan maken. 
 
Lineke Rijsdijk Tel.: 422558, Marianne de Jong Tel.: 432317 en Ineke Rijsdijk Tel.: 
421200 
 

mailto:marius.braamse@gmail.com
mailto:marius.braamse@gmail.com
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Bericht uit Bolnes 
 
 
Open Huis 
Op dinsdag 3 mei zal Jan Luijendijk in het open-huis-rond-een-
passie een presentatie met mooi beeldmateriaal over de ge-
schiedenis van de waterbeheersing van Nederland verzorgen.  
 

Thema van deze ochtend is: “Hoe Nederland groot is geworden op watergebied”. Een 
rijk thema, waarbij natuurlijk ruimte is voor onze eigen vragen, bijv. over de toe-
komst van Nederland en de opwarming van de aarde. Het is goed om ook daar feiten, 
ontwikkelingen en ‘oplossingen’ bij te kennen.  
 
Op dinsdag 7 juni deelt organist Rien Verwijs zijn passie met ons, die uiteraard ligt in 
de sfeer van de kerkmuziek 
  
Vrijheidsfestival 
Op zaterdag 7 mei is er een Vrijheidsfestival met van 14.00 tot 18.30 uur een pro-
gramma in het teken van vrijheid.  
 
Er zijn twee lezingen die teruggrijpen op de tweede we-
reldoorlog: Henk van der Meulen spreekt direct na de ope-
ning over het verzet en het Oranjehotel (de Scheveningse 
gevangenis, nu nationaal monument), Anja Matser rond 
16.00 uur over de bijzondere betekenis van de zolder van 
de Rotterdamse Breepleinkerk ten tijde van de tweede 
wereldoorlog.  
 
Een muzikaal ensemble verzorgt de muziek. Er is een cre-
atieve hoek, er is filmmateriaal, er is een actie van Am-
nesty International, een kle 
 
ine expositie, een vrijheidscafé, een vrijheidsmuur. Het 
slot: een pannenkoekenmaaltijd-met-zeepkist, goed voor 
een verhaal, een gedicht, een lied of een drie-minuten-
praatje.  
 
Heeft u boeken, foto’s of voorwerpen die betrekking heb-
ben de op de Tweede wereldoorlog of op het thema vrij-
heid, neem dan contact op met Ria Keijzer, tel. 06 50 22 
82 50, ook voor informatie over het programma. 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 369ste  zondagavondzang die wordt 
gehouden op zondag 15 mei as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 
73 te Zwijndrecht. Ook in deze zondagavondzang  geeft Wim de Penning leiding aan 
koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.  
Een zondagavondzang waarin we vooral bekende liederen zullen zingen en een aantal 
liederen die door u zijn aangevraagd. We openen deze zondagavondzang met het lied 
‘Prijs de Heer met blijde galmen’, gevolgd door het lied ‘Grote God wij loven U. Ook 
zingen we ‘op bergen en in dalen’ en ‘Geest van hierboven’. Het koor zingt o.a. de lie-
deren: ‘Zingt een nieuw lied‘ en ‘He touched me’.  
We sluiten de avond af met het lied ’Ga met God en Hij zal met u zijn’. 
De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kos-
ten. Wij rekenen op uw komst. Alle informatie over de zondagavondzang en over ons 
koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 

http://www.bethelkerkkoor.nl
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PINKSTEREN 2022  

 
 Feest van de Geest 
 
 
 
 
 
Een kleine stuurgroep vanuit Rijsoord en Ridderkerk is bezig met de planning van een 
FEEST. 
 
Een feest voor de inwoners van Ridderkerk (en voor onszelf natuurlijk). 
 
Dit feest wordt gehouden op zaterdag 4 juni a.s. van 10.00 – tot 16.00 uur in de Le-
vensbron, Jan Luykenstraat 10.  
 
 

Het thema is     IN VUUR EN VLAM 
 
Enkele gemeenteleden zijn al benaderd met de vraag om een artistieke uiting van het 
thema te verzorgen, die tentoongesteld kan worden. Wilt u ook een kunstzinnige bij-
drage leveren met als thema: in vuur en vlam ? graag !   
 
U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Jeannette van Gelder :  
scribaat@levensbron.nl. 
 
Wij zoeken gastheren / gastvrouwen, die een (klein) gedeelte van deze zaterdag kof-
fie en thee willen schenken voor bezoekers. Misschien ook een praatje aan willen kno-
pen, als dat zo uitkomt. 
 
 
Denkt u: dat lijkt me leuk ! wilt u dan contact opnemen met Ellie Lagendijk via  
emlagendijk@kpnplanet.nl>  of tel. 0180-421656 
 
Natuurlijk zijn ook reacties vanuit Bolnes van harte welkom. 
 
Wij willen hiermee een f(g)eestelijke tegenhanger verzorgen voor de bekende Pink-
stermarkt in ons dorp. 
 
In de volgende Toekomst / Rijsoord aan het Woord volgt een uitgebreid programma 
overzicht voor dit Feest. 
 
Fijn dat we – zoals het er nu uitziet – na 2 jaar wachten dit Feest van de Geest met 
elkaar kunnen vieren en zo ook in Ridderkerk een gezicht kunnen geven aan de Geest, 
die ons in vuur en vlam zet. 
 
Hartelijke groet en tot ziens Cora Jongenotter 06 22980804 
 
 

mailto:scribaat@levensbron.nl
mailto:emlagendijk@kpnplanet.nl
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(Concert) agenda 

  1 mei Zingen maakt Blij Breepleinkerk 
17.00 uur 

m.m.v. Mannenkoor en Ds. 
Koos Staat 

2 en 3 mei Schoonmaak Kerk en Fontein Opgave bij koster Henk 

5 en 19 mei Inloopochtend Fontein 
Vanaf 10.00 uur 

Voor koffie en gezellligheid 

5 en 19 mei Lunchcafé De 
Fontein 

Fontein 
Aanvang 12.30 uur 

Opgeven bij Ria en Marrie 

7 mei Voorjaarsbazaar  De Levensbron tussen 
10.00 en 16.00 uur 

 

7 mei Vrijheidsfestival 
Bolnes 

Protestantse Gemeen-
te Bolnes  
14.00 tot 18.30 uur 

Verdere info in dit nummer 

13 mei Ontmoetings-
avond 30+ 

Soosruimte 
Vanaf 20.00 uur 

Praatje, glaasje, spelletje 

15 mei Zondagavondzang  Bethelkerk  
Zwijndrecht 

Aanvang 19.30 uur 

22 mei Zingen maakt Blij Breepleinkerk 
17.00 uur 

m.m.v. Inspire2Live 
O.l.v. Peter Overduin 

25 mei PCOB Christus is Koningkerk 
Aanvang 14.00 uur 

Dhr.v.d.Spek vertelt over 
200 jaar Koninkrijk 

4 juni Feest van de 
Geest 

Levensbron 
10.00—16.00 uur 

 

2 juli Barbecue Kerkplein Nadere gegevens volgen 
nog 

    

    


