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Van de redactie 
 
Voor u ligt het juni nummer van Rijsoord aan ‘t Woord. We beleven roerige tijden in 
onze kerk. Wederom hebben we afscheid moeten nemen van twee gemeenteleden.  
Het bepaalt ons weer bij de kwetsbaarheid van het leven.  
 
Op zondagmorgen 22 mei hebben we in een gezamenlijke dienst met de gemeente 
van de Levensbron het Heilig Avondmaal mogen vieren en na afloop van de dienst 
een gemeenteberaad gehouden. Zo fijn dat er velen aanwezig waren.  In het proces 
van samengaan is het heel belangrijk dat de gemeenteleden van onze kerken elkaar 
leren kennen.  Onder het genot van een 
drankje hebben we na afloop nog infor-
meel samen kunnen zijn.  
 
We gaan van lieverlee naar de zomer toe, 
de eerste vogeltjes zijn al weer uitgevlo-
gen en de zon heeft zich al vaak laten 
zien. We mogen genieten van Gods schep-
ping, dat kan ook dichtbij huis. 
 
Geniet u van deze editie, van de gedich-
ten en meditaties over het Pinksterfeest! 
 
Fijne junimaand!!  
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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 juni 2022—PINKSTEREN 

09.30 uur : Ds. C. van der Niet, Rotterdam 

Chauffeurs : M.C. Verveer en W.A. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Organist : Jacob van Nes 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugdwerk 

 

Zondag 12 juni 2022— ZONDAG TRINITATUS 

Gezamenlijke dienst met De Levensbron 

in de Levensbron 

09.30 uur : Mw. A. Klavers—Bras, Zuidland 

Chauffeurs : P. Bezemer en W.C. Barnard– Lieve 

Koster : Cock Rijsdijk 

Organist : Arie de Korte 

Lector : Edo van Laecke 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud kerkgebouw   

     

 

Zondag  19 juni 2022—Viering Heilig Avondmaal 

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

Chauffeurs : N. Baars en A. Bode 

Koster : Henk van Mastrigt 

Organist : Harry Heystek 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugdwerk 

 

Zondag 26 juni 2022—Uitzending Radio Ridderkerk 

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

Church4you : Elselien en LIane 

Chauffeurs : C. Ijsselstein en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Hans Vietsch 

Organist : Matthijs op den Brouw 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugdwerk 
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Pastoraat 
 
Mw. W.B. Kooijman-van Noort (Klooslaan) verblijft nog in de Hof van Sliedrecht te 
Sliedrecht. 
 
Mevr. G.T. (Truus) van der Waal (Rijksstraatweg) mocht weer thuiskomen uit Laurens 
Intermezzo Zuid.  
 
Mevr. A. Blaak (Mauritsweg) verblijft nog in het zorghotel van Swinhove 
 
Dhr. A. Bode gaat verder met de behandelingen. 
 
Mevr. A.D. Noordermeer -Nunnikhoven (Kastanjelaan) is op zaterdag 21 mei jl. rustig 
heengegaan.  
 
Mevr. M. Pot-Davidson (Rijksstraatweg) is woensdag 11 mei overleden. 
Zij en haar man waren gastleden in onze gemeente. 
 
Wij willen de jongeren die examen aan het doen zijn, vanaf deze plaats, veel succes 
en doorzettingsvermogen toewensen. 
 
Wij bidden om kracht, troost, moed en vertrouwen voor allen die dit nodig hebben. 
 
Hartelijke groet vanuit het wijkteam, 
Elselien van Gameren. 

 
Beroepingscommissie Opstandingskerk/Levensbron 

 
Zoals u Zondag 22 mei hebt kunnen horen is de beroepingscommissie druk bezig om een 
geschikte kandidaat te zoeken voor onze beide gemeentes. 
 
Maar ook hier is het probleem dat er veel gemeenten vacant zijn, en dat er te weinig 
kandidaten zijn om alle vacatures op te lossen, 
 
U kunt ons helpen, door namen in te dienen van dominees waarvan u denkt dat die wel 
geschikt zou zijn voor onze gemeentes. Met die namen gaat de beroepingscommissie 
dan aan de slag. 
 
Uiteraard hebben we ook andere opties, maar alle hulp is welkom. 
 
Bij voorbaat vast hartelijk dank. 
 
De Beroepingscommissie 
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PINKSTEREN 
 
Binnenkort is het Pinksteren, het feest van de Geest. 
Veel mensen hebben er geen idee bij. Misschien vindt u 
het ook wel een ingewikkeld feest: de Geest, het klinkt 
zo vaag.  

  
Toch is het vanouds een heel concreet, luidruchtig en 
uitbundig feest. We lezen in de Bijbel dat de leerlingen 
in Jeruzalem het woord nemen, zich niet stil houden. Er 
is het geluid van de wind, er is beweging, dynamiek. De 
hele stad dromt samen, kijkt ervan op. Pinksteren is het 
feest van de inspiratie en bezieling!  

Inspiratie en perspectief, wat kunnen we daar naar ver-
langen. Naar momenten van bezieling, momenten van 
opademen, momenten van nieuw perspectief. Ogen die 
weer gaan stralen. Het leven is vaak zo alledaags, soms ook wel een beetje grijs. Een 
soort sleur. De kleur is eruit, de glans verbleekt, de ogen worden dof…   

In deze dagen van afstand verlangen we naar nabijheid, naar een knuffel, naar geliefden 
dichtbij. Hoe lang duurt het nog voordat we normaal met elkaar om kunnen gaan? We ho-
ren dat het aantal mensen dat depressief wordt, toeneemt. Ik kan me er wat bij voorstel-
len!  

Pinksteren is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Pinksteren is geen feest van af-
stand, maar van nabijheid. Het feest van God die geen afstand houdt, maar dichtbij ons 
komt, zelfs ín ons komt. Die mensen raakt, bezielt, vernieuwt, inspireert, en waar nodig 
ook corrigeert.  

Om het feest van Pinksteren te begrijpen, helpt mij het beeld van de zon. De zon als God 
die boven ons is; de zonnestralen als Jezus die naar ons toe komt. En de warmte van de 
zon als de Geest die ons leven verandert. Een dag in de zon, en je wordt een ander 
mens.  

Pinksteren is het feest van de verandering, van geestdrift en enthousiasme. Van hoop op 
andere tijden, op een nieuwe toekomst. Juist in deze coronatijd horen we dat misschien 
niet alleen met onze oren, maar ook met ons hart: ‘Je bent niet alleen. Houd moed en 
heb lief!’ 

Om dat geheim van Pinksteren te vatten, hebben we musici en dichters nodig. Je kunt je 
toch niet voorstellen dat er geen muziek is in het leven, geen gedichten? Zij geven het 
leven kleur. Maar dichters en muzikanten hebben wel inspiratie nodig. Dát is het wonder 
van de Geest. 

Pinksteren heeft iets van 'boven jezelf uitzingen'. Geweldig om dat telkens weer met el-
kaar te ervaren. 

Wat altijd is geweest,  
het waaien van de Geest 
gebeurt aan ons vandaag. 

(Lied 689) 

https://twitter.com/renedereuver
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Heer, raak mij aan met uw adem 
 
 
Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht!  
 
 
(lied 695) 
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In memoriam 
 
Op zaterdag 23 april is overleden Pieter van Oorschot in de 
leeftijd van 90 jaar. Hij woonde aan De Hoge Bogerd in H-I-
Ambacht. Op de rouwkaart staan woorden uit Psalm 4: In vre-
de ga ik naar bed, vredig slaap ik in; alleen u, Heer, geeft 
mij rust en veiligheid. 
 
Piet van Oorschot werd geboren aan de Pruimendijk 104 op 24 
september 1931 in een gezin met 4 kinderen. Piet was een 
nakomertje. Hij volgde een opleiding aan de ambachtsschool 
en ging aan de slag als automonteur in een plaatselijk garage-
bedrijf. Later ging hij bij zijn vader in de zaak. Na de ver-
plichte militaire dienst ging hij rijden voor de steenfabriek. 
 
Bij groenteboer Kranendonk ontmoette hij zijn toekomstige echtgenote Cocky Dubbel-
dam. Zij trouwden op 3 december 1958 en gingen wonen in het nieuwe woonhuis aan 
de Pruimendijk 58 en 58a, een gedeeld huis met vader en moeder Van Oorschot. 
 
Piet en Cock kregen vier zoons, Jan, Leo, Peter en Erik, en twee dochters, Ineke en 
Nelleke. Het was een groot verdriet dat Erik overleed in 1966 en Peter in 2011. Later 
werden Piet en Cock  grootouders van vier kleinkinderen. Cock overleed in november 
2018. 
Piet was een betrokken kerklid. Vierentwintig jaar lang (met wat tussenpozen) zat hij 
in de kerkenraad, eerst als jeugdouderling, later als wijkouderling. 
 
Zijn kinderen en kleinkinderen gedenken hun vader en opa met dankbaarheid als een 
harde werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een aanwezige en betrok-
ken vader en opa, een boeiende verhalenverteller en een bescheiden en volhardend 
mens, in het bijzonder in de zorg voor Cock in de laatste jaren van haar leven. 
 
De begrafenis was op vrijdag 29 april op begraafplaats Vredenhof, na een dankdienst 
voor zijn leven in onze Opstandingskerk. 
 
Op zondag 16 mei zongen wij tijdens de gedachtenis Lied 416, Ga met God en hij zal 
met je zijn. 
 
We wensen familie, vrienden en in het bijzonder zijn kinderen en kleinkinderen Gods 
troostende nabijheid toe. 
 

Elselien van Gameren 

Verantwoording ontvangen giften door het  
College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 23 april 2022 t/m 20 mei 2022) 
 
Via mw. G. Lodder wijkgeld Elisabeth € 25,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes maand mei € 20,00 
Via mw. M. de Koning-Nugteren voor de bloemen € 10,00 
Via de Rabobank voor de kerk € 50,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Stand per 20 mei 2022: 
 
Door 131 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 66.781,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 52 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 
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Kerkelijke stand 
 
Overleden op 11 mei 2022 
 
Mevr. Marion Pot—Davidson 
 
in de leeftijd van 93 jaar 
 
Mevr.Pot was gastlid van onze  
gemeente.  
 
Op zaterdag 21 mei jl. overleed 
ons gemeentelid 
 
Gonnie Noordermeer-
Nunnikhoven 
 
in de leeftijd van 89 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  

 
1 juni 1929  
De heer J. Dorsman 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 
 
 
12 juni 1934 
Mevrouw W. M. Tamerius 
J.C. de Backstraat 36 
2988 XJ Rijsoord 
 
 
 

 
 

Als een bloem stralend, sierlijk en krachtig, 
zo was zij. 

Als een bloem waar iedereen die haar kende van genoot, 
zo was zij. 

Als een bloem waarvan de geur des levens 
langzaam door de wind is meegenomen 
en door onze harten werd ontvangen, 

zo werd zij. 
als een bloem wier positieve levenshouding 

onze gedachten vervult, 
zo blijft zij... 

Uw verjaardag toch vermeld in Rijsoord 
aan ‘t Woord? 
 
Verschillende gemeenteleden vieren in ju-
ni hun verjaardag. Mist u uw verjaardag in 
het bovenstaande lijstje? Dan heeft u 
waarschijnlijk in de vragenlijst in het ka-
der van de privacy aangegeven dat u geen 
vermelding wenst?  
Heeft u spijt? Lijkt het u toch wel gezellig 
om verjaardagswensen te ontvangen? Laat 
het even weten en u wordt voortaan weer 
vermeld!  
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NBG Bijbelleesrooster  
 
juni 
 
 
 
 
 

  

wo 1 jun Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda 

do 2 jun Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 

vr 3 jun Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 

za 4 jun Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 

zo 5 jun Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied 

ma 6 jun Lucas 7:18-35 Vol verwachting 

di 7 jun Lucas 7:36-50 
Geven en vergeven 

wo 8 jun Psalm 105:1-22 Geschiedenis 

do 9 jun Psalm 105:23-45 ...van trouw 

vr 10 jun Lucas 8:1-8 
Zaaien en oogsten 

za 11 jun Lucas 8:9-21 Betekenisvol 

zo 12 jun Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER 

ma 13 jun Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand 

di 14 jun Lucas 8:40-56 Aanraking 

wo 15 jun Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 

do 16 jun Lucas 9:10-17 Het broodnodige 

vr 17 jun Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 

za 18 jun Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 

zo 19 jun Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis 

ma 20 jun Lucas 9:46-50 Klein is groot 

di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit 

wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht 

do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek 

vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten 

za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad 

zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen 

ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen 

di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus 

wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte 

do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

10 

Zóveel kaarten mocht ik ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag! 
 
Ik wil iedereen van harte bedanken!!! 
 
Jan Oosthoek 

 
Hartelijk dank!! 
 
Ik ontving zóveel kaarten voor mijn 90e verjaardag dat ze niet allemaal op de kast 
pasten!!! Al die aandacht heeft me heel goed gedaan! Heel hartelijk bedankt! 
 
Hartelijke groeten, 
Adrie Kanters 

 
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 juni 2022 
 
 

Achter de bar staan Bas, Martha en 
Derus 

Ik wil iedereen bedanken voor alle bloemen, kaartjes en telefoontjes die ik mocht ont-  
vangen voor mijn verjaardag!! 

 
Heel hartelijk dank! 
Nel van Duyn 

 
Hartelijk dank voor alle medeleven tijdens mijn verblijf in Intermezzo Rotterdam.  
 
Mijn 90e verjaardag kon ik thuis vieren en enkele weken later voorgoed naar huis. 
Allemaal hartelijk bedankt voor de vele kaarten en telefoontjes. 
Een hartelijke groet van Truus van der Waal 

Dankbaar dat we ons 55-jarig huwelijk mochten beleven en vieren.  
 
We zijn verrast met héél veel kaarten, bloemen en telefoontjes waarvoor we u allen har-
telijk bedanken! 
Arie & Ria Bode 
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Ontmoetingsmiddagen in de Hoeksteen  
                     

Hierbij willen wij u uitnodigen voor gezellige middagen in de Hoeksteen. 
 
De eerste middag wordt georganiseerd op 25 mei en de bedoeling is om dat elke twee 
weken te herhalen. 
 
We verwachten u om 14.30 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom en neem gerust iemand mee! 
 
Heeft u vervoer nodig ? Bel dan naar 06-55376015. 
 
We hopen u te ontmoeten en kijken naar u uit. 
Graag tot ziens! 
Een hartelijke groet, 
De commissie. 

 
 

Lunchcafé De Fontein 
 
Gezellig samen eten in lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer 
gedekt: 
  2 juni (aanmelden tot uiterlijk 26 mei) 
  16 juni (aanmelden tot uiterlijk 9 juni) 
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 gat op de lijst, dan hoeft u zich niet op te geven. Wilt u kennismaken 
met het lunchcafé? Er zijn nog plaatsen vrij, bel dan met Marrie de Koning tel: 490146 
of Ria Bode (426208), dan zetten we een bord voor u klaar.  
De warme maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-. 
 

Hartelijke groet, Marrie de Koning en Ria Bode 
 

 

Bedankt! 
 
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties, de vele kaarten, ap-
pjes, bloemen, telefoontjes en andere attenties die ik mocht ontvangen n.a.v. het 
‘lintje’ waarmee ik werd verrast op 26 april jl. Mijn huis was niet eerder door bloemen 
zó oranje gekleurd! 
Hartelijke groet, Caroline Bode 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en bloemen die 
we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. 
Mede dankzij u is het een feestelijke dag geworden!! 
 
Een hartelijke groet van Janny en Joop Zijderveld 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 20 april 2022.  
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, en vooral ook onze boek-
houder, welkom. Ook onze consulent Ds. Streefkerk woont de vergadering bij. De 
voorzitter leest een gedeelte uit Numeri 21 en gaat hierna voor in gebed.  
 
Op de agenda staat de jaarrekening over 2021. Om die reden is de boekhouder aanwe-
zig. Hij beantwoordt een enkele vraag en geeft een korte toelichting. De kerkenraad 
keurt de jaarrekening goed en de voorzitter en de scriba ondertekenen de stukken. De 
voorzitter bedankt het CvK en met name de boekhouder voor hun inzet. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend. De ingeko-
men stukken worden verdeeld. Er is nog een mooie Paaskaart van de gemeente van 
Bolnes ontvangen. Deze is op de tafel in de kerkenraadskamer gezet en het gebaar 
wordt zeer op prijs gesteld. 
 
De dominee is op bezoek geweest bij het wijkteam. Het was een prettige en nuttige 
bijeenkomst. Het wijkteam heeft contact met het pastorale team van De Levensbron. 
Zij bespreken met elkaar de overeenkomsten en verschillen in de aanpak van het pas-
torale werk. Dit is positief verlopen en krijgt een vervolg.  
 
Twee van onze gemeenteleden zijn overleden, één na een lang ziekbed en de andere 
onverwachts. Het gemis is groot voor beide families. Als kerkenraad en als gemeente 
denken we aan hen en wensen hen de kracht om dit verlies te kunnen accepteren.  
 
Enkele andere gemeenteleden zijn nog in zorginstellingen. Zij worden daar goed ver-
zorgd maar missen vaak hun eigen (t)huis. Tijdens een pastoraal gesprek is gebleken 
dat er ook behoefte is aan het vieren van het Heilig Avondmaal tijdens een opname bij 
een zorginstelling. De kerkenraad vindt dat deze mogelijkheid er moet zijn. Dit kan 
georganiseerd worden. Voor gemeenteleden die thuis zijn maar niet naar de kerk kun-
nen, is er de mogelijkheid het thuisavondmaal te vieren. De kerkdienst kan via de 
computer gevolgd worden waarbij dan met een ouderling het thuisavondmaal plaats-
vindt. In Rijsoord aan ’t Woord wordt een artikel hierover opgenomen.   
 
Verschillende van onze gemeenteleden vieren in deze periode hun huwelijksjubileum. 
Het echtpaar D. van der Burg vierde in maart hun 55-jarig huwelijk, echtpaar Bode 
viert dit in mei. Echtpaar Zijderveld viert hun 60-jarig huwelijk eveneens in mei. De 
kerkenraad feliciteert deze gemeenteleden met deze bijzondere en feestelijke ge-
beurtenis.  
 
Op 22 mei is er een gezamenlijk gemeenteberaad met de gemeente van De Levens-
bron Ridderkerk. Dit zal plaatsvinden in onze kerk. We hopen op een goede opkomst 
en een fijne bijeenkomst. Het is goed om ontmoetingsmomenten te organiseren voor 
de twee gemeenten. Zo wil GOT een BBQ organiseren op 2 juli 2022 waarvoor ook ge-
meenteleden van De Levensbron worden uitgenodigd. Een kleine bijdrage wordt hier-
voor gevraagd, ook van onze leden.  
 
Vanwege het uitlopen van de vergadering wordt besloten enkele onderwerpen door te 
schuiven naar de volgende vergadering die al op korte termijn zal plaatsvinden. Aan 
het eind van de vergadering wordt het gedicht “Onze tijd” van Nel Benschop gelezen 
waarna de voorzitter de vergadering sluit.  
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DE BIJBEL IN GEBARENTAAL  
 

Terwijl ik bij een druk kruispunt aankom, zie ik opeens een arm omhoog gaan. 
Een verkeersregelaar geeft aan dat ik moet stoppen; met slechts één gebaar. Ik stop. 
Stelt u zich eens voor dat ik de betekenis van dit gebaar niet had begrepen. 
 
Uiko Yano, , een jonge dove vrouw uit Japan, herkent dit helemaal: Wij hebben be-
grijpelijke gebaren nodig bij álle dagelijkse dingen, omdat we de gesproken taal niet 
begrijpen. 
 
Hier onder leest u haar bijzondere verhaal 
 
Ik was nog maar een klein kind toen ze voor het eerst in aanraking kwam met de  Bij-
bel.  
Uiko Yano, een jonge, dove vrouw uit Japan vertelt haar verhaal in haar eigen taal: 
De Japanse gebarentaal. 
Haar ervaring met de Bijbel was toen niet bepaald positief. Dat veranderde compleet 
toen ze de Bijbel ging vertalen naar gebarentaal. 
Ik kwam voor het eerst met het christelijk geloof in aanraking toen ik ongeveer zeven 
jaar was. Mijn beeld van God was niet bepaald positief en dat bleef zo toen ik ouder 
werd. 
Voor mijn gevoel ging het alleen maar om regels en het naleven daarvan. Niks voor 
mij!! 
Uiko Yano is één van de ruim 252.000 Doven in Japan. Slechts anderhalf procent daar-
van is christen. Veel van begrijpen de Bijbel niet in het geschreven Japans. Dat is niet 
de enige moeilijkheid waar Uiko mee geconfronteerd wordt. Veel Doven in Japan le-
ven namelijk ver bij hun familie vandaan. Ze wonen op een plek met meerdere Doven 
bij elkaar. 
Helaas kunnen ze vaak geen toekomst opbouwen bij hun eigen familie, doordat ze 
doof zijn. Ook Uiko verlaat haar ouderlijk huis: Ik verhuisde naar Tokio en zocht daar 
werk. Vie een vriend kreeg ik een baan als vertaler. Voor mij een mooie kans. 
Ik mocht al vrij snel aan de slag gaan met het vertalen van het Bijbelboek Mattheüs. 
Ik kon het bijna niet geloven: is dit het woord van God? Ik las over liefde en over wat 
God voor ons heeft gedaan. Ik ging twijfelen aan mijn negatieve gedachten over Hem. 
Dit evangelie was zo anders dan wat mij als kind was geleerd. Tijdens het vertaalpro-
ces ging ik op zoek naar al die regels waarvan ik vroeger geloofde dat ze in de Bijbel 
stonden, maar ik ze helemaal niet vinden. Gods woord raakte mij, ik er geen genoeg 
van krijgen. Ik leerde God kennen door het vertalen van zijn Woord en werd christen. 
 
Wereldwijd zijn er zeventig miljoen Doven, verdeeld over vierhonderd gebarentalen. 
In 35 van die talen is een deel van de Bijbel beschikbaar. 
Wycliffe Bijbelvertalers is bij verschillende gebarentaalprojecten betrokken, want nog 
te veel mensen hebben geen toegang tot Gods Woord. 
 
De diaconie krijgt veel verzoeken om projecten te ondersteunen, deze keer vonden 
dit zo aansprekend verhaal dat we dit project van harte ondersteunen, en ook u dit 
bijzondere verhaal niet wilden onthouden!! 
 
Uw Diaconie  
 

 
Ontvangen giften Diaconie 
  
Via Mw. E. v. Gameren-v.d. Burg voor de diaconie  € 10,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Kees Alblas 
Penningmeester C.v.D. 
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Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?! 
 
Pinksteren, meer dan twee dagen feest?! 
‘Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit 
toch te betekenen?’ (Handelingen 2: 12) 
De Heilige Geest uitgestort. Een wonderlijk gebeuren moet dat geweest zijn. We kun-
nen ons de vraag die de mensen elkaar stelden goed voorstellen: ‘Wat heeft dit toch 
te betekenen?’ 
 
Die vraag kunnen we nu zelf ook stellen. Wat heeft Pinksteren voor ons in 2022 te be-
tekenen? Is het voor velen niet gewoon twee dagen feest, omdat er een extra vrije 
dag is. Een lang weekend, waarin de caravan of de vouwwagen voor de dag komt. 
Even alles nakijken. Een kleine voorbereiding op en een voorproefje van de zomerva-
kantie. 
 
Wanneer is Pinksteren geslaagd? Wanneer is het een echt feest geweest? ‘Als het mooi 
weer geweest is’, zegt men vaak. Pinksteren wat heeft dit toch te betekenen? Meer 
dan 2 dagen feest? 
 
Laten we eens proberen of we iets meer grip op Pinksteren kunnen krijgen. Het gaat 
dus om de Heilige Geest. Maar het is zo moeilijk ons daar een voorstelling van te ma-
ken. Bij God kunnen we ons nog iets voorstellen. Ook al zegt God dat we geen afbeel-
ding van Hem mogen en kunnen maken. Bij Jezus is het eigenlijk nog wat gemakkelij-
ker. Hij heeft hier op aarde rondgelopen. Hij zag er waarschijnlijk uit als een gemid-
delde Jood van zijn tijd. In ieder geval als een mens. Maar de Heilige Geest? Je kunt 
je er toch geen menselijke voorstelling van maken! Je kunt Hem toch niet zien. 
 
Toch is Hij er wel. Niet te zien maar wel aanwezig. Zoals er meer niet te zien is maar 
wel aanwezig. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan geluidsgolven. Je ziet ze niet, 
maar ze zijn er wel. Je kunt ze ook hoorbaar maken, daar heb je een ontvanger, een 
radio voor nodig. Je moet dan wel  goed afstemmen op die golven. Zo is het veelal ook 
met de Heilige Geest. Je moet op Hem afstemmen, wil je Hem ervaren. 
Hoe je dat kunt doen, afstemmen? Door de rust te nemen om uit de bijbel te lezen en 
te bidden. En in het gebed vragen om de Heilige Geest. Doe dat, zet u daartoe aan. 
Het is een belofte van Jezus, dat een ieder die om de Geest bidt, deze ook zal ontvan-
gen. 
 
God wil voor een ieder van ons het beste en het beste geeft Hij ons door zijn Heilige 
Geest, die ons, naast vele andere dingen, laat zien wie de Vader is en wie de Zoon is 
en wie zij voor ons willen zijn. Die Geest, die mogen we allemaal toelaten in ons le-
ven. Stem op Hem af. Dan kunt u vanuit Pinksteren leven met God, en dat is het bes-
te, het mooiste leven dat hier op aarde te leven is. Grijp die kans met beide handen 
aan. Geef uw eigen geest over aan die Geest. Dan is Pinksteren geen twee dagen, 
maar een eeuwig leven lang feest 
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Onlangs bracht de band SELA een prachtig nieuw lied uit. 
Het wordt A capella gezongen.  
 
 
In ons hart geboren  
 

Jezus, word vandaag en elke dag 
In ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
In ons hart geboren. 
 
Maak ons uw voeten. 
Maak ons uw handen. 
 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
 
Jezus, word vandaag en elke dag 
In ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
In ons hart geboren. 
 
Maak ons uw oren. 
Maak ons uw lippen. 
 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
 
Jezus, word vandaag en elke dag 
In ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
In ons hart geboren. 
 
O, Jezus, word vandaag en elke dag 
opnieuw 
In ons hart geboren. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=pq_VpCaLYac 

 

in%20ons%20hart%20geboren
in%20ons%20hart%20geboren
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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 2022”,   
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand juni zal op 
28 juni 2022 plaatsvinden. 
 
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 
 
 

 
 

Barbecue  op 2 juli a.s.  
 

Op zaterdag 2 juli a.s. houden we weer de jaarlijkse  
barbecue.  
 
Iedereen is van harte welkom, ook de leden van de Levensbron, op het voorplein van de 
Opstandingskerk vanaf 17.00 uur 
Bijdrage in de kosten € 10,-- 
 
Wilt u ons vóór 27 juni laten weten of we op uw komst mogen rekenen? 
 

Wilt u onderstaand strookje invullen en deponeren in de bus in de hal van de kerk óf in 
de brievenbus van Mauritsweg 64?  

————————————————————————————————————————————————— 

 

Ja, wij komen graag naar de Barbecue, met …….   personen.  

 

Evt. dieetwensen:  

 

Naam:  
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25 jaar Holland Zingt 
 
Al 25 jaar maakt het Christelijk Reiskoor ‘Holland Zingt’ koorreizen 
in binnen- en buitenland. Het in 1997 opgerichte koor heeft al heel 
wat landen en steden bezocht en zij zongen in de meeste mooie ker-
ken en kathedralen. Maar ook zochten zij samenwerking met andere 
Europese koren. Het is teveel om een compleet overzicht in dit be-
richt te geven. Maar optredens in Wenen, Boedapest en Berlijn en 
concerten samen met een gospelkoor uit Dresden, een kinderkoor uit 
Luxemburg en een gemengd koor uit Berlijn moeten hier toch wel 
genoemd worden. Naast de concerten was er ook altijd plaats voor cultuur en ontspan-
ning. Ondanks het feit dat Holland Zingt een projectkoor is, zijn er heel veel koorleden 
die jaarlijks deelnemen aan de projecten. Zij komen uit de regio Drechtsteden, Rid-
derkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en de Hoekschewaard.  
 
Natuurlijk gaat dit jubileum gevierd worden met een groot concert in de Bethelkerk te 
Zwijndrecht. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni a.s. met medewerking van diver-
se bekende musici die ook vaak met het koor door Europa reisden. We noemen sopraan 
Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en Edith Post, pianist Mark Brandwijk en organist 
Harm Hoeve. De dirigent van Holland Zingt is André van Vliet. Hij leidt het koor sinds 
2017 tot groot genoegen, van dirigent èn koorleden. 
 
U kunt het jubileumconcert bijwonen door vooraf toegangskaarten te reserveren, zo-
dat u verzekerd bent van een plaatsje in de kerk. Het programma bevat een reeks 
mooie en vaak bekende koorliederen. We noemen alvast ‘Maranatha’ -  ‘Een toekomst 
vol van hoop’ -  ‘Sanctus’ -  en een ‘Spiritual medley’ . Maar ook nog vele anderen en 
uiteraard zullen de musici ook afzonderlijk optreden en is er samenzang. Het concert 
begint om 20.00 uur en de kerk is open om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 15,= .  
 
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Voor bestellingen en meer informatie kan 
men bellen of een WhatsApp sturen: 06-28571581. Of via de email info@hollandzingt.nl  
 

Opbrengst Collectes 
 
In de maand april is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collec-
tebonnen totaal  € 1.618,67 ontvangen.  
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
  
 
03-04-2022 Diaconie € 153,75 
 Onderhoud gebouwen € 110,70 
 Eigen jeugdwerk €   43,05 
 
10-04-2022 Kerk € 229,29 
 Onderhoud gebouwen € 165,08 
 Eigen jeugdwerk €   64,20 
 
17-04-2022 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 242,95 
 Onderhoud gebouwen € 174,92 
 Eigen jeugdwerk €   68,03 
 
24-04-2022 Kerk € 183,35 
 Onderhoud gebouwen € 132,01 
 Eigen jeugdwerk €   51,34 
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

mailto:info@hollandzingt.nl
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Bericht van Ds. Braamse 
 
Wat betreft het werken aan het samengaan van de Opstandingskerk en de Levensbron 
zit ik even wat in de luwte. In afwachting van de gezamenlijke gemeentevergadering 
van 22 mei, die nog moet komen als ik dit schrijf en al geweest is als u dit leest.  
 
Die relatieve luwte geldt alleen voor mij, want er worden op veel plekken bewegingen 
naar elkaar toe gemaakt. Ik begreep dat de diaconieën samen een vergadering gaan 
beleggen, terwijl hetzelfde geldt voor de mensen die het pastoraat gestalte geven in 
de gemeenten.  
 
Steeds meer samen geldt ook voor allerlei andere groepen en mensen. Verder zijn de 
colleges van kerkrentmeesters bezig om de kerkgebouwen in beeld te brengen; wat 
zijn de voor- en nadelen van de beide gebouwen. Om aldus straks op goede gronden 
een keuze te kunnen maken voor één van beide gebouwen.  
 
De beroepingscommissie praat en overlegt, wikt en weegt om een goed en gericht ad-
vies aan de kerkenraden te kunnen geven. Hopelijk leidt het er allemaal toe dat de 
gemeenten een predikant kunnen verkiezen en de kerkenraden over kunnen gaan tot 
een beroep.  
 
Het zal ook op de gemeentevergadering van 22 mei worden gezegd, dat ik eenvoudig 
gebeld, gemaild en geappt kan worden met uw vragen, zorgen, gevoelens, ideeën. Dat 
geldt voor iedereen van beide gemeenten! Deze individuele gesprekken zijn in begin-
sel vertrouwelijk, tenzij we daar andere afspraken over maken.  
 
Hartelijke groeten en graag tot ziens.  
ds. Marius Braamse 06 53 9292 86 of marius.braamse@gmail.com   

 
Zingen maakt Blij in Breepleinkerk 
 
Ook in de maand juni zijn er weer bijeenkomsten van 
Zingen maakt Blij. Aanvang 17.00 uur 
 
 
12 juni - Mannenensemble "Laudate ' olv Adri Poortvliet,  
orgel Martin Mans,  voorganger ds. Erick Versloot  
 
26 juni - Chr. Regiokoor  "Adonai" olv Peter Burger,  
voorganger ds. Robert-Jan van Amstel, orgel Martin Mans  
 
 
Allen van harte welkom! 

mailto:marius.braamse@gmail.com
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                                        IN VUUR EN VLAM 
 
 
 
Zaterdag 4 juni van 10.00 – 16.00 uur staan de deuren van  
de Levensbron wagenwijd open ! 
 
In de Geest van Pinksteren – waarin wij de we-
reld intrekken om ons vuur te delen -  is ieder-
een welkom voor een bezoek aan dit huis van 
God. 
 
Kunstzinnige gemeenteleden uit Rijsoord en 
Ridderkerk en de kinderen van de kinderneven-
dienst hebben het thema “in vuur en vlam”  
persoonlijk vertaald in gedichten, schilderijen , 
quiltwerk, muziek, de bloemschikking op het 
liturgisch centrum enz. 
 
Dit alles wordt geëxposeerd in de kerkzaal, 
voor kinderen is er een activiteit rondom de grote tafel in de hal en voor iedereen is 
er wat te drinken met iets lekkers erbij. Er zijn gemeenteleden aanwezig die de gast-
vrijheid van de Levensbron op deze dag een gezicht geven. 
 
Voor een ieder die deze Pinlsterbeleving achter zich laat, is er bij de uitgang een pa-
per met stellingen, die je na laten denken, over allerlei zaken, die niet zichtbaar zijn, 
maar wel veel effect hebben. 
 
Maar deze dag van ontmoeting rondom de Geest die ons in vuur en vlam zet, kan niet 
zonder uw belangstelling.  
 
Dus hierbij een oproep ook aan u: laten wij elkaar in de Levensbron ontmoeten op de-
ze zaterdag. 
 
Graag tot ziens 
 
Jeannette van Gelder, Ellie Lagendijk, Cora Jongenotter 
 

 Voor alle borduurliefhebbers, 
 
Enkele maanden geleden kreeg ik 2 dozen met DMC-borduurzijde. Ik hou van borduren, 
maar dit is wel heel veel voor mezelf.  Het is onbekend waar het vandaan komt, maar het 
ziet er nog goed uit. 
 
 Ik heb besloten het te verkopen voor 0,50 ct. per strengetje en 0,20 ct. een restant. De 
opbrengst is voor de seniorenmiddagen in de Levensbron. 
 
Hebt u interesse, dan kunt u bellen naar Anneke Bode,  
tel: 0180-428487 Ridderkerk. 
Is er geen mogelijkheid naar mij toe te komen, geen probleem. 
Dan kom ik gewoon naar u. 
 
Hartelijke groeten, 
Anneke Bode 
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Hebt u al eens overwogen om lid te worden van de PCOB? 
Maandelijks vindt u de uitnodiging voor het bijwonen van een ledenmiddag in het kerk-
blad en de Combinatie. De afgelopen 2 jaar hebben wij i.v.m. corona weinig kunnen 
doen maar vanaf januari 2022 hebben wij weer ledenbijeenkomsten kunnen houden.  
Om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan zijn er nieuwe leden vanaf 50 jaar no-
dig.  Vanuit de landelijke besturen worden er veel nieuwe ideeën aangedragen en cursus-
sen gegeven om plaatselijke besturen beter toe te rusten.   
Een lidmaatschap van de PCOB houdt in dat u de ledenmiddagen kunt bezoeken. Op deze 
middagen worden interessante lezingen gehouden en is er tijd voor ontmoeting en een 
praatje met elkaar. Ook krijgt u maandelijks het KBO-PCOB magazine. Een tijdschrift 
met  informatie die voor ouderen van belang is en aanbiedingen voor o.a. reizen en arti-
kelen die het leven van ouderen veraangenamen.  
Kosten van een lidmaatschap PCOB zijn: € 35,00 voor alleenstaanden en € 58,00 voor 
echtparen of samenwonenden.  
Kom gewoon eens een keer naar één van de middagen, iedere laatste woensdag van de 
maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Christus is Koningkerk aan de Louise de Colignylaan, 
Slikkerveer,  en neem gerust iemand mee. In de maanden juni, juli en augustus zijn er 
geen bijeenkomsten.  
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.pcob.nl/uw-afdeling/
ridderkerk en/of via telefoonnummer: 0653750608. 
 

 
Fanfare Bereden Wapens in de Opstandingskerk 
 
Op vrijdagavond 17 juni speelt de Fanfare ‘Bereden Wapens’ (FBW) in de Opstandingskerk.  
 
De Fanfare ‘Bereden Wapens’ is een van de 2 regimentsfanfares van de Koninklijke Land-
macht. Deze beroepsmuzikanten staan op 17 juni onder leiding van hun Dirigent Jos Zegers 
en brengen een afwisselend programma ten uitvoering. Het orkest zal worden aangevuld 
door soliste Donij van Doorn die de zang voor haar rekening zal nemen.  
 
Dit concert is onderdeel van het Lustrumprogramma van Oranjevereniging “Nederland en 
Oranje” die in 2020 85 jaar bestond.  
 
Na twee maal uitstellen is de Oranjevereniging 
ontzettend blij dat dit programma door kan 
gaan. Adres: Opstandingskerk Rijsoord, Rijks-
straatweg 95-97.  
 
De zaal gaat open om 19:30 en de aanvang van 
het concert is om 20:00. Meer info en kaarten 
via: www.oranjevereniging-rijsoord.nl of  
WhatsApp naar 06 - 83 85 36 28. 
 

 

http://www.pcob.nl/uw-afdeling/ridderkerk
http://www.pcob.nl/uw-afdeling/ridderkerk
http://www.oranjevereniging-rijsoord.nl
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(Concert) agenda 

  2 en 16 juni Fontein Inloopochtend 
Vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezellligheid 

2 en 16 juni Fontein Eetcafé de Fontein 
Aanvang 12.00 uur 

Opgeven bij Marrie of Ria 

4 juni 2022 Levensbron Feest van de Geest 
Van 10.00—16.00 uur 

 

10 juni 2022 Soosruimte 
De Fontein 

Ontmoetingsavond 30+ 
Vanaf 20.00 uur 

Praatje, glaasje, spelletje 
en gezelligheid 

11 juni 2022 Bethelkerk 
Zwijndrecht 

Concert Reiskoor 
Holland zingt 

Verdere info op pag.17 

12 juni 2022 Levensbron 
Ridderkerk 

Gezinsontmoeting 
11.00—13.00 uur 

Opgaven bij Jolanda van 
der Pol 

12 juni 2022 Breepleinkerk 
Rotterdam 

Zingen maakt blij 
Aanvang 17.00 uur 

Mannenensemble Laudate 
Ds. Erick Versloot 

17 juni 2022 Opstandingskerk Concert Fanfare Bere-
den Wapens 
Aanvang 20.00 uur 
 

Zie verdere info op pag.20 

26 juni 2022 Breepleinkerk 
Rotterdam 

Zingen maakt blij 
Aanvang 17.00 uur 

Chr.Regiokoor ‘Adonai’ 
Ds. Robert-Jan van Amstel 

2 juli 2022 Voorplein 
Opstandingskerk 

Barbecue 
Aanvang 17.00 uur 

Opgeven via strookje 

    

    

    


